Η Ιταλία παγκόσµιος ηγέτης στην εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση µέσω διαδικτύου: Το ∆ιεθνές
Τηλεµατικό Πανεπιστήµιο UNINETTUNO κατακτά για το 2014 το ∆ιεθνές Βραβείο ELearning για το καλύτερο E-Learning Portal στον κόσµο.
5 ∆εκεµβρίου 2014
Στο ∆ιεθνές Τηλεµατικό Πανεπιστήµιο UNINETTUNO απονεµήθηκε στο Dubai στις 5
∆εκεµβρίου το International E-Learning Award 2014, Academic Division, για την καλύτερη
πλατφόρµα E-learning σε παγκόσµιο επίπεδο. Το International E-Learning Award 2014, Academic
Division, απονέµεται από την IELA – International E-Learning Association, µε έδρα τη Νέα Υόρκη
και περιλαµβάνει µέλη από όλες τις ηπείρους και όλους τους τοµείς (βιοµηχανίες, επιχειρήσεις,
κυβερνήσεις, πανεπιστήµια). Ο στόχος του IELA είναι να προωθήσει την έρευνα, τη γνώση και την
ανάπτυξη του πεδίου του e-learning στις τάξεις, στα πανεπιστήµια και στους χώρους εργασίας. Η
Επιστηµονική Επιτροπή που εξέτασε τους υποψήφιους φορείς για το ∆ιεθνές Βραβείο E-Learning
του έτους 2014, ήταν υπό την προεδρία του David Guralnick, καθηγητή στο Teachers College του
Πανεπιστηµίου Columbia και ιδρυτή του Kaleidoscope Learning. ο Καθηγητής David Guralnick
δήλωσε πως εντυπωσιάστηκε από τον αριθµό και την ποικιλοµορφία των αιτήσεων του 2014 και
από την ποιότητα της E-learning µεθοδολογίας του UNINETTUNO και γι' αυτό το λόγο οι κριτές
αποφάσισαν να απονείµουν στο UNINETTUNO το ∆ιεθνές Βραβείο E-learning Academic Division
για τη διαδικτυακή του πύλη ηλεκτρονικής µάθησης.
"Αυτό το βραβείο - δηλώνει η Πρύτανης του UNINETTUNO, Maria Amata Garito - επιβραβεύει το
µοντέλο του UNINETTUNO και την E-Learning πλατφόρµα του η οποία είναι διαθέσιµη σε 5
γλώσσες (Ιταλικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ελληνικά και Αραβικά) ανεπτυγµένη εξ ολοκλήρου µαζί µε την
οµάδα µου µέσα από έρευνα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 15 ετών εφαρµόζοντας τη χρήση των
νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία και στη µαθησιακή διαδικασία. Η κατάκτηση του ∆ιεθνούς
Βραβείου E-Learning για το 2014 - συµπεραίνει η Πρύτανης Garito - επιβεβαιώνει τη διεθνή
απήχηση του Πανεπιστηµίου η οποία υπολογίζεται ότι αριθµεί ένα φοιτητικό πληθυσµό περισσότερων
από 14,000 φοιτητών οι οποίοι προέρχονται από 140 χώρες από όλο τον κόσµο".
Χάρη στη συνεργασία του µε πανεπιστήµια και ιδρύµατα από όλο τον κόσµο και ιδιαίτερα µε
εκείνα από τις Μεσογειακές χώρες, το UNINETTUNO οικοδοµεί δίκτυα γνώσης τα οποία
επιτρέπουν τον εµπλουτισµό εκπαιδευτικών προγραµµάτων λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών
που ανήκουν στην ιστορία και τους πολιτισµούς διαφορετικών χωρών και δηµιουργεί κοινά νέα
γνώση ωφέλιµη στη διαβίωση σε ένα παγκοσµιοποιηµένο και διασυνδεδεµένο κόσµο. Στην ELearning πύλη του UNINETTUNO, οι διασυνδεδεµένες διάνοιες των καθηγητών και των φοιτητών
από τις βόρειες και νότιες περιοχές του πλανήτη πραγµατώνουν νέα εκπαιδευτικά περιεχόµενα και
νέα γνώση· αναπτύσσουν ένα δίκτυο ειδικής επάρκειας και ικανότητας, το οποίο βασίζεται όχι στη
κοινή επιβολή πολιτισµικών µοντέλων, αλλά στη διαπολιτισµική και δια-γλωσσική ανταλλαγή και
συνεργασία.
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