Santander e Telefónica lançam a plataforma de
ensino superior Miríada X, a mais importante do
mundo em espanhol e português
> Miríada X oferece ensino superior gratuito, em aberto, a um público
potencial de mais de 600 milhões de pessoas que falam português e
espanhol

> A plataforma conta com mais de 750.000 alunos inscritos, dos quais
100.000 já completaram os seus cursos.

> Trata-se da primeira plataforma Massive Open Online Course (Mooc) do
mundo em espanhol

Rio de Janeiro, 28 de Julho de 2014.- O Presidente da Telefónica, César Alierta, e o
Presidente do Banco Santander, Emilio Botín, apresentaram no Rio de Janeiro, a
plataforma de e-learning Miríada X, que as duas empresas desenvolveram em
conjunto e que já se consolidou como a mais importante do mundo hispânico.
A apresentação teve lugar durante o III Encontro Internacional de Reitores Universia,
que reúne, no Rio de Janeiro, mais de 1.100 universidades de 31 países.
O projecto Miríada X é uma iniciativa da Telefónica, através da Telefónica Learning
Services (TLS), a primeira empresa de e-learning em Espanha e uma das primeiras a
nível mundial, e do Banco Santander, através da Universia, a maior rede de
universidades de língua hispânica e portuguesa. Miríada X é já a segunda plataforma
Mooc (Massive Open Online Courses) do mundo e a primeira em espanhol.
A Miríada X é baseada na aprendizagem colaborativa e no uso livre, tanto dos
recursos educativos, como das tecnologias inovadoras. A plataforma tem um ano e
meio de actividade, e conta com mais de 750.000 alunos inscritos, dos quais 100.000
já concluíram os seus cursos.
São já 33 as universidades ibero-americanas que oferecem formação através de
Miríada X. Num ano e meio, a plataforma publicou 153 cursos, e conta com uma
comunidade de 990 professores.
Os cursos da plataforma Miríada X estão abertos a todos os públicos,
independentemente do seu nível educativo, sem que seja necessário pertencer a uma
universidade específica. Miríada X oferece a oportunidade de se inscrever nos seus
cursos de forma fácil e está aberta a qualquer pessoa interessada em ampliar os seus
conhecimentos.

Na sua intervenção, o presidente do Banco Santander, Emilio Botín, referiu que a
entidade coloca à disposição da Miríada X a sua experiência em formação
universitária e o seu compromisso com o Ensino Superior, em todos os países iberoamericanos. “Estamos perante uma oportunidade histórica para o sistema de Ensino
Superior ibero-americano”, afirmou Botín, que assinalou que “a Miríada X conta com
todas as ferramentas necessárias para se transformar na plataforma de cursos abertos
em Internet, em espanhol e português, de referência em todo o mundo”.
“A imprensa foi uma grande revolução e, sem dúvida, a transmissão do conhecimento
através da Internet é, possivelmente, a próxima grande inovação educativa que temos
o enorme privilégio de estar a viver”, destacou Emilio Botín.
Por seu lado, o presidente da Telefónica, César Alierta, assinalou a importância
decisiva das novas tecnologias de conectividade para a propagação do conhecimento.
“Na América Latina, deparamo-nos com uma necessidade crescente de ensino e com
uma geração que aposta claramente na tecnologia. Este facto, juntamente com uma
grande penetração e disponibilidade dos serviços de conectividade, cria bases sólidas
para o sucesso da Miríada X”, afirmou.
Do ponto de vista económico, Alierta destacou o papel da formação e do
conhecimento na competitividade dos países, afirmando que, “nesse sentido, a
tecnologia e a digitalização são fundamentais”.
Todas as informações
https://www.miriadax.net
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