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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0486/2013, ktorú predkladá Matthias Pochmann, nemecký štátny 
občan, o otvorenom prístupe k platforme EÚ pre vzdelávanie

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície navrhuje vytvoriť otvorený prístup k platforme EÚ pre vzdelávanie, ktorá 
bude obsahovať všetok vzdelávací materiál z európskych škôl, využívať celý potenciál 
multimediálnych systémov, reprodukovať všetky vedecké poznatky týkajúce sa spôsobu 
výučby a obsahovať všetky základné cvičenia a testy, ktoré budú slúžiť ako nástroj na 
skúmanie vzdelávacích procesov. Táto platforma by sa mohla vybudovať pomocou 
modulárnej štruktúry (napr. aritmetického modulu pre pridávanie čísel od 1 do 10, po ktorom 
by nasledoval modul pre aritmetické použitie čísel od 1 do 100 atď.). Predkladateľ petície je 
presvedčený, že takáto platforma by podporila rovnaké príležitosti tým, že by zabezpečila 
vzdelávanie rovnakej kvality dostupné pre všetkých, umožnila získať primerané vzdelanie aj 
bez školskej dochádzky a optimálne využívať potenciál multimédií. Túto platformu by mohli 
využívať aj školy. Učebné materiály by sa mohli prezentovať atraktívnym spôsobom, čím by 
sa zvýšila motivácia žiakov, ktorí by podávali lepší výkon a dosahovali lepšie konečné 
výsledky. V konečnom dôsledku by bola prínosom pre celú spoločnosť. 

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 15. novembra 2013. Parlament požiadal Komisiu o 
poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 28. februára 2014

Komisia súhlasí s predkladateľom petície, pokiaľ ide o význam „optimálneho využívania 
potenciálu multimédií“ vo vzdelávaní. Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacím 
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materiálom by naozaj mohlo slúžiť ako nástroj výskumu vzdelávacích postupov a mohlo by 
umožniť zvýšenie efektívnosti a rovnosti vzdelávania tým, že prístup k viacerým zdrojom 
poznatkov by malo viacero jednotlivcov. Komisia takisto uznáva a zdôrazňuje spoločenské 
účinky spomínané predkladateľom petície, a to motiváciu žiakov a uchovávanie poznatkov. 

Komisia má veľký záujem o vytvorenie vzdelávacej platformy EÚ s otvoreným prístupom. 
V súvislosti s iniciatívou Otváranie systémov vzdelávania: Inovačné učenie a vzdelávanie pre 
všetkých prostredníctvom nových technológií a otvorených vzdelávacích zdrojov1 Komisia v 
septembri 2013 spustila portál OpenEducationEuropa.eu. Tento portál predstavuje bránu k 
existujúcim archívom otvorených vzdelávacích zdrojov v rôznych jazykoch, tak, aby sa dali 
prezentovať žiakom, učiteľom a výskumníkom, s cieľom zvýšiť atraktívnosť a viditeľnosť 
kvalitných otvorených vzdelávacích zdrojov vytvorených v EÚ. Portál
OpenEducationEuropa.eu má už viac ako 40 000 registrovaných používateľov a poskytuje 
prístup k 395 kurzom, 426 hromadným otvoreným online kurzom a 479 ďalším zdrojom.

Prostredníctvom programov Erasmus+ a Horizont 2020 Komisia navyše podporí vzdelávacie 
inštitúcie v ich snahe o preskúmanie nových organizačných modelov s cieľom posilniť 
začlenenie otvorených vzdelávacích zdrojov do ich postupov a podporiť výskum doplnkových 
oblastí, napríklad analýzy vzdelávania a sémantiky vzdelávania. Program Erasmus+ takisto 
uplatňuje požiadavky na otvorený prístup, v dôsledku čoho budú všetky vzdelávacie materiály 
vypracované s podporou programu sprístupnené verejnosti formou otvorených licencií. 

Treba však zdôrazniť, že vymedzenie učebných osnov alebo politík v členských štátoch a pre 
špecifické inštitúcie (ako napríklad európske školy) je výlučnou zodpovednosťou členských 
štátov pri úplnom dodržaní zásady subsidiarity. Niekoľko členských štátov, regiónov a 
vzdelávacích inštitúcií naozaj vypracúva politiky a projekty smerujúce k otvorenejším 
vzdelávacím zdrojom a postupom. Prehľad týchto iniciatív nájde predkladateľ petície v 
pracovnom dokumente útvarov Komisie2, ktorý bol prílohou k uvedenému oznámeniu.

Záver 

Kroky navrhované predkladateľom petície sa už realizujú, a to tak na vnútroštátnej úrovni 
rôznymi vzdelávacími inštitúciami a vnútroštátnymi archívmi, ako aj na európskej úrovni 
prostredníctvom iniciatívy Otváranie systémov vzdelávania. 

Prekladateľ petície sa môže zaregistrovať na portáli OpenEducationEuropa.eu a zúčastňovať 
sa na jeho aktivitách, a ak to bude považovať za vhodné, môže šíriť informácie o tomto portáli 
a podieľať sa na súvisiacich projektoch Erasmus+. 

                                               
1 COM(2013) 654 z 25. septembra 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


