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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0486/2013, którą złożył Matthias Pochmann (Niemcy), w sprawie 
ogólnodostępnej platformy edukacyjnej UE

1. Streszczenie petycji

Składający petycję proponuje utworzenie ogólnodostępnej platformy edukacyjnej UE, 
zawierającej wszystkie materiały do nauczania z europejskich szkół, z wykorzystaniem 
potencjału systemów multimedialnych, przedstawiającej całą wiedzę naukową dotyczącą 
metod nauczania i zawierającą wszystkie merytoryczne ćwiczenia i testy, które mogłyby 
stanowić instrument do celów badania procesów uczenia się. Platforma powinna być 
skonstruowana w oparciu o strukturę modułową (np. moduł arytmetyczny dotyczący 
dodawania od 1 do 10, po którym następowałby moduł działań arytmetycznych 
z wykorzystaniem liczb od 1 do 100 itp.). Składający petycję uważa, że taka platforma 
promowałaby równe szanse, umożliwiając wszystkim nadrabianie szkolnych zaległości 
z wykorzystaniem materiałów takiej samej jakości, stwarzając możliwości odpowiedniej 
edukacji nawet bez potrzeby uczęszczania do szkoły, a także w sposób optymalny 
wykorzystując potencjał multimediów. Szkoły także mogłyby korzystać z platformy. 
Materiały do nauczania byłyby prezentowane w atrakcyjnej formie, zwiększając motywację 
uczniów, co z kolei przekładałoby się na bardziej wydajną pracę i lepsze wyniki. Ostatecznie 
całe społeczeństwo czerpałoby z tego korzyści. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 15 listopada 2013 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 lutego 2014 r.
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Komisja zgadza się ze składającym petycję, że kwestia wykorzystywania „w optymalny 
sposób potencjału multimediów” w edukacji jest istotna. Poszerzenie dostępu do materiałów 
do uczenia się i nauczania może w rzeczy samej stanowić instrument do celów badania 
procesów uczenia się a także umożliwić zwiększenie wydajności i równości dostępu do 
edukacji poprzez zapewnienie większej liczbie osób dostępu do szerszego zakresu źródeł 
wiedzy. Komisja uznaje także i podkreśla efekty społeczne, o jakich wspomina składający 
petycję, tj. motywację osób uczących się i zachowanie wiedzy. 

Stworzenie ogólnodostępnej platformy edukacyjnej UE jest dla Komisji niezwykle istotne. W 
kontekście inicjatywy „Działania na rzecz otwartej edukacji: innowacyjne nauczanie i uczenie 
się dla wszystkich dzięki nowym technologiom i otwartym zasobom edukacyjnym”1 we 
wrześniu 2013 r. Komisja uruchomiła portal OpenEducationEuropa.eu. Otwiera on dostęp do 
istniejących repozytoriów otwartych zasobów edukacyjnych (OER) w różnych językach w 
celu umożliwienia zaprezentowania ich osobom uczącym się, nauczycielom i badaczom z 
myślą o zwiększeniu atrakcyjności i wyeksponowaniu jakości otwartych zasobów 
edukacyjnych powstałych w UE. OpenEducationEuropa.eu ma już ponad 40 000 
zarejestrowanych użytkowników i zapewnia dostęp do 395 kursów, 426 masowych, 
otwartych kursów internetowych (MOOC) i 479 innych zasobów.

Ponadto dzięki programom Erasmus+ i „Horyzont 2020” Komisja wesprze instytucje 
oświatowe w poszukiwaniu nowych modeli organizacyjnych w celu zwiększenia 
wykorzystania otwartych zasobów edukacyjnych w ich praktykach, a także w celu wsparcia 
badań w obszarach uzupełniających, takich jak analiza procesu uczenia się i jego semantyka. 
W programie Erasmus+ przewidziano także wymogi otwartego dostępu, dzięki którym całość 
materiału edukacyjnego powstałego przy wsparciu programu zostanie udostępniona 
społeczeństwu w ramach otwartych licencji. 

Niemniej jednak należy podkreślić, że określanie programów nauczania lub strategii 
kształcenia w państwach członkowskich i w odniesieniu do poszczególnych instytucji (takich 
jak europejskie szkoły) należy do wyłącznych kompetencji państw członkowskich, z 
zachowaniem pełnego poszanowania zasady pomocniczości. Szereg państw członkowskich, 
regionów i instytucji oświatowych w rzeczy samej tworzy strategie i projekty na rzecz 
bardziej otwartych zasobów i praktyk edukacyjnych. Aby uzyskać przegląd tych inicjatyw, 
składający petycję może odnieść się do dokumentu roboczego służb Komisji2, który 
towarzyszył wspomnianemu powyżej komunikatowi.

Wniosek 

Działania zaproponowane przez składającego petycję są już realizowane zarówno na szczeblu 
krajowym przez różne instytucje oświatowe i krajowe repozytoria, jak i na szczeblu 
europejskim za pośrednictwem inicjatywy „Działania na rzecz otwartej edukacji”. 

Składający petycję może zarejestrować się na platformie OpenEducationEuropa.eu
i korzystać z niej, a także – jeśli uważa to za stosowne – rozpowszechniać ten portal oraz 
uczestniczyć w powiązanych projektach programu Erasmus+.
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COM(2013) 654 z dnia 25 września 2013 r. http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-
framework/education-technology.htm.
2 SWD(2013) 341: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0341:FIN:EN:PDF.


