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privind o platformă educațională UE cu acces deschis

1. Rezumatul petiției

Petiționarul propune crearea unei platforme educaționale UE cu acces deschis care să conțină 
toate materialele didactice din școlile europene, profitând de întregul potențial al sistemelor 
multimedia, reproducând toate cunoștințele științifice referitoare la metodele de predare și 
conținând toate exercițiile și testele de fond, care ar putea servi ca instrument de cercetare în 
cadrul proceselor de învățare. Platforma ar trebui construită pe o structură modulară (de 
exemplu, un modul de aritmetică pentru adunarea cifrelor de la 1 la 10, urmat de un modul de 
aritmetică care folosește numerele de la 1 la 100 etc.). Petiționarul consideră că o astfel de 
platformă ar promova șanse egale, adică va pune la dispoziția tuturor o școlarizare de 
recuperare de aceeași calitate, va face posibilă obținerea unei școlarizări adecvate chiar fără a 
urma o școală și va utiliza în mod optim potențialul multimediei. Și școlile ar putea utiliza 
platforma. Materialul didactic ar putea fi prezentat într-un mod atractiv, sporind motivația 
elevilor, ceea ce ar duce la o mai bună performanță și la rezultate finale mai bune. În cele din 
urmă, întreaga societate ar beneficia de pe urma sa. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 noiembrie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2014

Comisia este de acord cu petiționarul în ceea ce privește importanța utilizării „în mod optim a 
potențialului multimediei” în educație. Creșterea accesului la materiale de învățare și de 
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predare poate, de fapt, servi ca instrument pentru cercetarea proceselor de învățare și, de 
asemenea, poate permite o creștere a eficacității și echității educației, facilitând mai multor 
persoane accesul la mai multe surse de cunoaștere. De asemenea, Comisia recunoaște și 
subliniază efectele sociale menționate de petiționar, și anume motivația persoanelor care 
învață și conservarea cunoștințelor. 

Crearea unei platforme educaționale UE cu acces deschis este de mare interes pentru Comisie. 
În contextul inițiativei „Deschiderea educației: Metode inovatoare de predare și învățare 
pentru toți, facilitate de noile tehnologii și de resursele educaționale deschise”1, Comisia a 
lansat portalul OpenEducationEuropa.eu, în septembrie 2013. Este un portal către repertorii 
existente de resursele educaționale deschise (OER) în diferite limbi, cu scopul de a putea fi 
prezentate persoanelor care învață, profesorilor și cercetătorilor în vederea îmbunătățirii 
atractivității și a vizibilității OER de calitate, produse în UE. OpenEducationEuropa.eu are 
deja peste 40 000 de utilizatori înregistrați și furnizează acces la 395 de cursuri, la 426 de 
cursuri online deschise și în masă (MOOC) și la 479 de alte resurse.

În plus, prin programele Erasmus+ și Orizont 2020, Comisia va sprijini instituțiile de 
învățământ să exploreze noi modele de organizare pentru a spori integrarea de OER în 
practicile lor și cercetarea în domenii complementare precum analitica învățării și semantica 
învățării. Erasmus+ aplică, de asemenea, cerințe de acces deschis prin care toate materialele 
educaționale elaborate cu sprijinul programului vor fi puse la dispoziția publicului prin licențe 
deschise. 

Cu toate acestea, este important să se sublinieze că definirea programei sau a politicilor 
educaționale din statele membre și pentru anumite instituții (precum școlile europene) ține 
exclusiv de competența statelor membre, cu respectarea deplină a principiului subsidiarității. 
De fapt, mai multe state membre, regiuni și instituții de învățământ sunt în curs de elaborare 
de politici și proiecte pentru resurse și practici educaționale mai deschise. Pentru o imagine de 
ansamblu a acestor inițiative, petiționarul este invitat să consulte documentul de lucru al 
serviciilor2 care însoțește comunicarea menționată anterior.

Concluzie 

Măsurile propuse de petiționar sunt deja puse în aplicare, atât la nivel național de diferite 
instituții de învățământ și prin intermediul unor repertorii naționale, cât și la nivel european 
prin inițiativa de deschidere a educației. 

Petiționarul este invitat să se înscrie pe portalul OpenEducationEuropa.eu și să se implice în 
acesta și, dacă el consideră adecvat, să își disemineze portalul și să participe la proiecte 
aferente programului Erasmus+. 

                                               
1 COM(2013)0654, 25.9.2013: 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


