∆ΙΕΘΝΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ UNINETTUNO.
ΕΠΕΛΕΞΕ ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΤΟ ∆ΙΚΟ ΣΟΥ ΑΥΡΙΟ.
Το
∆ιεθνές
Τηλεµατικό
Πανεπιστήµιο
UNINETTUNO, ιδρύθηκε µε το Νόµο της 15ης
Απριλίου 2005 του Υπουργείου Παιδείας,
Πανεπιστηµίων και Έρευνας. Γεννήθηκε από το
NETTUNO – Network per l’Università Ovunque,
ένα Consortium 43 Iταλικών και ∆ιεθνών
Πανεπιστηµίων, µέσω των οποίων, από το 1992,
χιλιάδες φοιτητές, έλαβαν πανεπιστηµιακό πτυχίο
από απόσταση, µέσω της τηλεόρασης και του
διαδικτύου, από το διεθνούς επιπέδου
επιτυχηµένο πρόγραµµα του European Med
Net’U (Mediterranean Network of Universities).
Οι 31 εταίροι (πανεπιστήµια, τεχνολογικές
εταιρίες και υπουργεία) του Med Net’U που
προέρχονται από 11 χώρες της Ευρωµεσογειακής
περιοχής (Αλγερία, Αίγυπτο, Γαλλία, Ιορδανία,
Ελλάδα, Ιταλία, Λίβανο, Μαρόκο, Συρία, Τυνισία
Το ∆ιεθνές Τηλεµατικό Πανεπιστήµιο
UNINETTUNO είναι ένα µεγάλο πανεπιστήµιο
όπου διακεκριµένοι καθηγητές, που
προέρχονται από διάφορες χώρες του κόσµου,
δηµιούργησαν ένα διεθνή πόλο γνώσης.

και Τουρκία) δηµιούργησαν ενωµένοι όχι µόνο
ένα τεχνολογικό δίκτυο, αλλά επίσης ένα δίκτυο
ανθρώπων και διανοιών ικανών στο να ενώσουν
και να συνδέσουν κοινά τις γνώσεις τους.
Όλες οι διδακτικές και µαθησιακές διαδικασίες
λαµβάνουν χώρα στο διαδίκτυο: στο
www.uninettunouniversity.net, την πρώτη
πλατφόρµα στον κόσµο όπου η διδασκαλία και η
µάθηση διενεργείται σε 6 γλώσσες. Οι φοιτητές
του UNINETTUNO µπορούν να σπουδάζουν στο
πανεπιστήµιο χωρίς τα όρια του χώρου και του
χρόνου.
Στην πραγµατικότητα, µε το UNINETTUNO, οι
χώροι στους οποίους λαµβάνει χώρα η
διδασκαλία δεν είναι πλέον µόνο οι αίθουσες των
διαλέξεων, αλλά επίσης ανοικτές περιοχές,
µουσεία, πολιτιστικά κέντρα, εργασιακά
περιβάλλοντα, οι οικίες των φοιτητών, internet
cafes· παντού στον κόσµο µπορεί κάποιος να
σπουδάσει στα Ιταλικά, Αραβικά, Αγγλικά,
Γαλλικά, Ελληνικά ή Πολωνικά, στην τηλεόραση
και στο διαδίκτυο, και να λάβει ένα τίτλο
σπουδών που είναι αναγνωρισµένος στην Ιταλία,
στην Ευρώπη και σε Μεσογειακές χώρες.

Οι κατευθυντήριες γραµµές που οδήγησαν και
οδηγούν την ανάπτυξη του UNINETTUNO και
ταυτόχρονα αντιπροσωπεύουν τα ισχυρά σηµεία
του ∆ιεθνούς Τηλεµατικού Πανεπιστηµίου είναι:
• Σχέσεις µε παραδοσιακά πανεπιστήµια
• Το ψυχοπαιδαγωγικό του µοντέλο
• Η καινοτοµία (έρευνα και ανάπτυξη)
• Η διεθνοποίηση

εκπαιδευτικό περιεχόµενο, όπως επίσης και όλοι
όσοι υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία
των φοιτητών, οι Κοσµήτορες, τα Μέλη του Συµβουλίου των ∆ιευθυντών, είναι καθηγητές πρώτης βαθµίδας· ειδικότερα, το Συµβούλιο των
∆ιευθυντών του UNINETTUNO περιλαµβάνει
επίσης µερικούς Πρυτάνεις παραδοσιακών πανεπιστηµίων.
Αυτές οι σχέσεις έδωσαν στο UNINETTUNO τη
δυνατότητα τόσο της παροχής υψηλής ποιότητας

εκπαιδευτικών υπηρεσιών όσο και της ανάπτυξης
ερευνητικών έργων σε συνέργεια µε τα παραδοσιακά πανεπιστήµια κάνοντας επίσης διαθέσιµες
φυσικές εγκαταστάσεις, όπως εργαστήρια και τεχνολογικούς πόλους ώστε να διενεργούνται και
διά ζώσης εξετάσεις των φοιτητών. Πολλές από
τις συµφωνίες που έχουν συναφθεί µε παραδοσιακά πανεπιστήµια εγκαθίδρυσαν µορφές συνεργασίας που εµπεριέχουν και τη χορήγηση
κοινών ή διπλών ακαδηµαϊκών τίτλων σπουδών.

Ένα όνειρο έγινε πραγµατικότητα:
όπου και αν βρίσκεται κάποιος, µε κανένα
περιορισµό χώρου και χρόνου, µπορεί να
παρακολουθεί το Πανεπιστήµιο.

Η επιτυχία του οργανωτικού ψυχοπαιδαγωγικού
και διδακτικού µοντέλου του UNINETTUNO
είναι αναγνωρισµένη σε διεθνές επίπεδο και στην
ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α του παρουσιάζεται ο ΘΥΡΕΟΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ που του έχει απονεµηθεί από το
EADTU, την Ευρωπαϊκή Ένωση Πανεπιστηµίων
εξ Αποστάσεως, για το µοντέλο της ηλεκτρονικής
µάθησης που χρησιµοποιεί.

Το UNINETTUNO και τα παραδοσιακά πανεπιστήµια, µία δυνατή και συνεργατική σχέση

Το UNINETTUNO γεννήθηκε από το Consorzio
NETTUNO. Το Consorzio ενίσχυσε τις σχέσεις
συνεργασίας µε τα παραδοσιακά πανεπιστήµια
και έδωσε τη δυνατότητα στο UNINETTUNO να
βασιστεί, από το ξεκίνηµα του, σε ένα υψηλής
επιστηµονικής κατάρτισης προσωπικό που επιλέχθηκε σύµφωνα µε τις διεθνείς ακαδηµαϊκές προδιαγραφές.
Όλοι οι καθηγητές του UNINETTUNO, εκείνοι
που πραγµατοποίησαν τις βιντεοδιαλέξεις και το

www.uninettunouniversity.net

Η επανάσταση του διδακτικού µοντέλου και των εργαλείων γνώσης: το UNINETTUNO
ένας ανοικτός χώρος για ανταλλαγή και αλληλεπίδραση µεταξύ πολιτισµών

“Το πρόβληµα που αντιµετωπίσαµε όταν σχεδιάσαµε
το διδακτικό µοντέλο του UNINETTUNO ήταν να
δηµιουργήσουµε µία δοµή εκπαίδευσης από
απόσταση που, ενώ θα εκπλήρωνε τις εκπαιδευτικές
ανάγκες της κοινωνίας της γνώσης, θα υπολόγιζε
τόσο την εξέλιξη της ανάπτυξης της τεχνολογίας των
πληροφοριών όσο και τα αποτελέσµατα της
ψυχοπαιδαγωγικής έρευνας. Οι γνωσιακές θεωρίες
όπως και οι θεωρίες των νευρωνικών δικτύων
αποτέλεσαν την θεωρητική βάση για την εφαρµογή
ολόκληρης της διαδικασίας για την εξ αποστάσεως
διδασκαλία και µάθηση µέσα στο ∆ιδακτικό
Κυβερνοχώρο της διαδικτυακής πύλης, ή οποία
αναπτύχθηκε ολοκληρωτικά από τα αποτελέσµατα
των ερευνητικών έργων που εκτελέστηκαν από
ειδικούς από τη διεθνή κοινότητα και από το
προσωπικό του UNINETTUNO το οποίο ανέπτυξε
τα µαθησιακά περιβάλλοντα” δηλώνει η Πρύτανης,
Maria Amata Garito. Στο εκπαιδευτικό µοντέλο
του UNINETTUNO ο φοιτητής βρίσκεται στο
κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δεν
αφήνεται µόνος του να αναπτύξει τη δική του
διαδικασία αυτοµάθησης, αλλά υποστηρίζεται
από το νέο προφίλ του τηλεµατικού καθηγητή ο
οποίος του δίνει συνεχώς τα εργαλεία ώστε να
διευκολύνει την µαθησιακή διαδικασία.
Το µαθησιακό περιβάλλον δεν περιορίζεται στην
προσφορά
αυστηρά
προκαθορισµένων

µαθηµάτων, αλλά προσφέρει δυναµικό
περιεχόµενο που εµπλουτίζεται από υλικό που
υπάρχει διαθέσιµο στο διαδίκτυο.
Τα ισχυρά σηµεία του µοντέλου του
UNINETTUNO για τη διδασκαλία από
απόσταση:
• Κεντρικός ρόλος του φοιτητή·
• Συνεργασία στην οικοδόµηση της γνώσης·
• Σύζευξη θεωρίας και πράξης·
• Ενεργή και συνεργατική µάθηση·

Ολόκληρη η διδακτική και µαθησιακή διαδικασία
λαµβάνει χώρα στο διαδίκτυο. Στη διαδικτυακή
πύλη www.uninettunouniversity.net , η ειδικά
ορισµένη περιοχή “∆ιδακτικός Κυβερνοχώρος”
αντιπροσωπεύει το µαθησιακό περιβάλλον.
Τα βιντεοµαθήµατα, τα οποία παραδίδονται από
διακεκριµένους πανεπιστηµιακούς καθηγητές που
προέρχονται από διάφορες χώρες του κόσµου,
αποτελούν το σηµείο αφετηρίας της µαθησιακής
διαδικασίας. Κάθε ψηφιοποιηµένο βιντεοµάθηµα
είναι καταχωρηµένο και δοµηµένο σε διαφορετικές
ενότητες οι οποίες συνδέονται µέσω διαδικτυακών
συνδέσµων και πολυµέσων µε δοκίµια, βιβλία,
ασκήσεις, ψηφιακά εργαστήρια, επιλεγµένες
βιβλιογραφικές αναφορές και καταλόγους
ιστοσελίδων. Τα βιντεοµαθήµατα συµπληρώνονται

από ψηφιακά εργαστήρια και ασκήσεις δίνοντας τη
δυνατότητα στο φοιτητή µέσω της διαδικασίας
“µαθαίνω πράττοντας” να συνδυάζει την πράξη µε
τη θεωρία.
Μεταξύ των τεχνολογικών καινοτοµιών στις
οποίες βασίζεται η διδακτική είναι και η
δηµιουργία από το UNINETTUNO του Νησιού
της Γνώσης στο Second Life, όπου οι ψηφιακοί
εαυτοί - avatars των φοιτητών, των καθηγητών
και των βοηθών καθηγητών αλληλεπιδρούν ο
καθένας µε τη δική του φωνή σε ένα εικονικό
κόσµο τριών διαστάσεων. Στο Second Life
λαµβάνουν χώρα πρακτικές ασκήσεις, τεστ
αξιολόγησης, βιντεοδιασκέψεις και ζωντανές
πρακτικές δραστηριότητες. Τέλος, µέσα από
ψηφιακές συνοµιλίες - chat, ηλεκτρονικούς
τόπους δηµόσιας συζήτησης - fora, wikis και
κοινωνικά δίκτυα που χρησιµοποιούνται από το
UNINETTUNO, οργανώνονται οι κοινότητες
ψηφιακής µάθησης. Όπως αναφέρει και η
Πρύτανης, M. A. Garito,: “Σε αυτούς τους
ψηφιακούς χώρους οι διάνοιες συνδέονται µεταξύ
τους, οι ειδικές γνώσεις ανταλλάσσονται και η
γνώση αναπτύσσεται. Οι κουλτούρες και οι ιδέες
των καθηγητών, των βοηθών καθηγητών και των
φοιτητών από διαφορετικές χώρες του κόσµου
αντικρίζουν η µία την άλλη σε µία συνεχή ροή
αλληλεπίδρασης.

Εκπαιδευτικά Προγράµµατα
THREE-YEAR DEGREE COURSES

MASTER’S COURSES

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Communication, Media and Advertising
Psychosocial Disciplines
Economics and Business Management
Civil and Environmental Engineering
Information and Communication Technologies
Engineering (with Helwan University)
• Management Engineering
• Computer Engineering
• Operator for Cultural Assets

Master in Health Management (also in Greek language)
European Law and Policies
Master of Laws in Chinese Business Law
Global Journalism
Euro-Mediterranean Cultures and Policies
The Impact of Traumatic and/or Stressing Experiences:
Prevention and Intervention Strategies
• Project Management Criteria and Techniques

SECOND-CYCLE DEGREE COURSES
• Law
• Cognitive Processes and Technologies

• Management Engineering (will be activated soon)
• Computer Engineering (will be activated soon)

To view the full educational offer of the master’s and vocational training courses see UNINETTUNO website

Πληροφορίες και Εγγραφές

University: info@uninettunouniversity.net Phone + 39 06 69207671
Technological Pole Greece: info@cie.gr Phone +30 2107228678

Η δύναµη του UNINETTUNO : καινοτοµία, έρευνα και πειραµατισµός
Η καινοτοµία, η έρευνα και ο πειραµατισµός
βρίσκονται στη βάση του µοντέλου του ∆ιεθνούς
Τηλεµατικού Πανεπιστηµίου UNINETTUNO.
Η προσδοκία του παρόντος στο µέλλον.
Η ερευνητική δραστηριότητα του UNINETTUNO
είναι ταυτόχρονα θεωρητική και πειραµατική, αµιγής
και εφαρµοσµένη και διαθέτει ειδικούς διεθνούς επιπέδου σε διάφορα αντικείµενα (τεχνολόγους, επιστήµονες πληροφορικής, παιδαγωγούς, µαθησιακούς
ψυχολόγους, ειδικούς για διάφορες γλώσσες και την
επικοινωνία). Στην πραγµατικότητα, τα διεπιστηµονικά αποτελέσµατα που αποκτώνται µπορούν να ανιχνευθούν σε διαφορετικές περιοχές: τεχνικών
µηχανικής, ψυχογνωστικών, παιδαγωγικών, κοινωνικοπολιτισµικών, οργάνωσης µεθοδολογιών δίνοντας τη δυνατότητα της ταυτοποίησης νέων τρόπων
για την επίτευξη των διά ζώσης και από απόσταση

µαθησιακών διαδικασιών που έχουν ήδη µία
σηµαντική επίδραση στις θεωρίες που σχετίζονται µε
τις µαθησιακές διαδικασίες, τις µεθοδολογίες
διδασκαλίας και τις σχέσεις αλληλεπίδρασης εξ
αποστάσεως.
Επιπρόσθετα, αντιπροσωπεύουν το σηµείο αφετηρίας της εξέλιξης του ψυχοπαιδαγωγικού και
διδακτικού µοντέλου που οδήγησε στην πραγµάτωση του νέου διδακτικού και µαθησιακού µοντέλου εξ αποστάσεως και του µοντέλου
ηλεκτρονικής µάθησης που εφαρµόστηκε από το
UNINETTUNO και αναγνωρίστηκε από τη διεθνή επιστηµονική κοινότητα.
Επίσης, το UNINETTUNO, χάρη στα αποτελέσµατα
των ερευνητικών του δραστηριοτήτων, έχει ήδη σχηµατοποιήσει µερικές σηµαντικές καινοτοµίες που
σχετίζονται µε:

Στην Ευρώπη, το µοντέλο της ηλεκτρονικής µάθησης του ∆ιεθνούς Τηλεµατικού Πανεπιστηµίου
UNINETTUNO θεωρείται παράδειγµα ποιότητας. Τα αποτελέσµατα του Έργου E-xcellence+,
που χρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έδωσαν τη δυνατότητα ώστε να εγκαθιδρυθούν κριτήρια αξιολόγησης και ποιοτικά
πρότυπα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και
τα συστήµατα ηλεκτρονικής µάθησης, που θα υιοθετηθούν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Το έργο, στο οποίο συµµετείχαν τα καλύτερα εξ
αποστάσεως Ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια, µεταξύ
αυτών και το UNINETTUNO (το µόνο Ιταλικό
τηλεµατικό πανεπιστήµιο µέλος της Ευρωπαϊκής

του γεγονότος ότι η εξ αποστάσεως διδασκαλία
είναι και µπορεί να είναι συνώνυµη µε την ποιότητα στην εκπαίδευση, όταν ακολουθούµε τις καλύτερες ενοποιηµένες πρακτικές σε διεθνές
επίπεδο. Πρακτικές τις οποίες τα Ευρωπαϊκά πανεπιστήµια αναγνώρισαν στο ψυχοπαιδαγωγικό
µοντέλο που υιοθετήθηκε από το UNINET-

• Το οργανωτικό µοντέλο των πανεπιστηµιακών

δοµών·

• Τα οργανωτικά µοντέλα της οργάνωσης και

προσφοράς µαθηµάτων (ευελιξία,
προσβασιµότητα, συνεχής υποστήριξη στις
µαθησιακές διαδικασίες)·
• Τα µοντέλα διδασκαλίας και µάθησης·
• Το ρόλο των καθηγητών και των φοιτητών·
• Τις διαδικασίες αξιολόγησης.

Για µία αναλυτική σύνοψη των πολυάριθµων
ερευνητικών έργων που έχουν εκτελεστεί και
εκτελούνται στο UNINETTUNO επισκεφθείτε
στην ιστοσελίδα www.uninettunouniversity.net
το σύνδεσµο “έρευνα”.

Το ∆ιεθνές Τηλεµατικό Πανεπιστήµιο UNINETTUNO αποτελεί σήµερα µοντέλο αναφοράς
σε σχέση µε τα διεθνή πρότυπα για την ποιότητα της ηλεκτρονικής µάθησης στην Ευρώπη

ποσοστού εγκατάλειψης των σπουδών που παρατηρείται στα παραδοσιακά πανεπιστήµια.
Σήµερα οι εγγεγραµµένοι φοιτητές στο σύστηµα
NETTUNO είναι 15.300 µεταξύ αυτών 9.800
είναι εγγεγραµµένοι στο UNINETTUNO και
5.500 στο Consorzio NETTUNO.
Η αύξηση των εγγραφών είναι αποτέλεσµα της
Φοιτητές εγγεγραµµένοι στο UNINETTUNO
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Στο ∆ιεθνές Τηλεµατικό Πανεπιστήµιο
UNINETTUNO απονεµήθηκε το φηµισµένο
βραβείο για την ποιότητα “E-xcellence
Associates Quality Label” του EADTU.
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Ένωσης Πανεπιστηµίων εξ Αποστάσεως EADTU
όπως και του παγκόσµιου οργανισµού ICDE,
International Council for Open and Distance
Education) έδωσε τη δυνατότητα της ιχνηλάτησης µίας πορείας για την υιοθέτηση παραµέτρων
αξιολόγησης της ποιότητας της ηλεκτρονικής µάθησης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και της ανάδειξης

TUNO. Χάρη σε αυτό το µοντέλο, το ακαδηµαϊκό έτος 2010-2011 οι φοιτητές που
εγγράφηκαν αυξήθηκαν στο τετραπλάσιο σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος. Πάνω από το
85% των φοιτητών που εγγράφηκαν το 2006
έχουν ήδη ολοκληρώσει µε επιτυχία τις σπουδές
τους επιτυγχάνοντας σχεδόν την εκµηδένιση του

γενικής ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει
το UNINETTUNO στους φοιτητές αυξάνοντας
και τα θετικά σχόλια που υπάρχουν στα blogs και
στους ηλεκτρονικούς τόπους δηµόσιας συζήτησης - fora που διαχειρίζονται άµεσα οι φοιτητές.

Ο εκδηµοκρατισµός της πρόσβασης στη γνώση
δεν είναι για το UNINETTUNO µία αφηρηµένη
έννοια, αλλά µια πάγια πρακτική· από το 1992,
χάρη στα δύο του τηλεοπτικά κανάλια,
RAI NETTUNO SAT 1 και RAI NETTUNO SAT 2
και τα αποτελέσµατα των ερευνητικών δραστηριοτήτων που διενεργήθηκαν από την Πρύτανη,
M. A. Garito και τους συνεργάτες της, δόθηκε η
δυνατότητα να δηµιουργηθεί µία νέα τηλεοπτική
γλώσσα, ένα νέο µοντέλο τηλεόρασης, δηµόσιου
ενδιαφέροντος: “Η Τηλεόραση της Γνώσης”.
Τα τελευταία χρόνια ερευνητικό έργο πάνω στις
γλώσσες για την τηλεόραση έδωσε τη δυνατότητα να ταυτοποιηθούν νέες γλώσσες και νέες µεθοδολογίες για τη διδασκαλία των Αραβικών
µέσω τηλεόρασης σε ενήλικες αναλφάβητους

από το Μαρόκο. Το πραγµατικό πρόβληµα της
κοινωνίας της γνώσης είναι ότι στην εποχή µας
υπάρχουν ακόµα χιλιάδες αναλφάβητοι άνθρωποι, στο Μαρόκο ειδικότερα το 45% του πληθυσµού είναι αναλφάβητοι. Τα αποτελέσµατα
αυτού του ερευνητικού έργου έδωσαν τη δυνατότητα να πραγµατοποιηθεί ένα τηλεοπτικό µάθηµα
που µεταδόθηκε στην εθνική τηλεόραση του Μαρόκου, περιλαµβάνοντας 150 βιντεοµαθήµατα,
µε χρήση και σε µορφή DVD, συνδεδεµένα µε
νέα µοντέλα βιβλίων διδάσκοντας ανάγνωση και
γραφή τον ενήλικο αναλφάβητο πληθυσµό του
Μαρόκου. “Η µέθοδος που προτείναµε για πρώτη
φορά - εξηγεί η Πρύτανης, M. A. Garito - έδωσε
τη δυνατότητα να διδάξουµε την Αραβική
γλώσσα ως µία επικοινωνιακά λειτουργική

γλώσσα, µε τη διδασκαλία να τοποθετείται σε ένα
πλαίσιο: γράµµατα, λέξεις και δοµές γραµµατικής συνδέονταν συνεχώς µε αντικείµενα και συµπεριφορές της καθηµερινής ζωής µίας τυπικής
Μαροκινής οικογένειας. Στο Νησί της Γνώσης
του UNINETTUNO στο Second Life, το Μαροκινό σπίτι γίνεται ένα σενάριο τριών διαστάσεων:
το θέατρο όπου για πρώτη φορά οι ψηφιακοί εαυτοί γίνονται ηθοποιοί, δηµιουργούν την ιστορία,
αναπαριστούν µε ένα συµπαγή τρόπο ένα γεγονός, µία εµπειρία, ένα σύνδεσµο µεταξύ ήχου και
εικόνας, εφοδιασµένοι µε τα εργαλεία ώστε να
ενισχύεται η ακουστική και οπτική αποµνηµόνευση των γραµµάτων” χάρη στην υλοποίηση
του έργου “Μαθαίνω Αραβικά - Ο Θησαυρός των
Γραµµάτων”.

O Εκδηµοκρατισµός της πρόσβασης στη γνώση βρίσκεται στη βάση κάθε
δραστηριότητας του UNINETTUNO

www.uninettunouniversity.net
Η διεθνοποίηση, η αξία ενός πανεπιστηµίου χωρίς σύνορα
Το ισχυρό σηµείο της ανάπτυξης του
UNINETTUNO απεικονίζεται χωρίς αµφιβολία
στο γεγονός της ταχείας επίτευξης και σύναψης
σηµαντικών συµφωνιών σε διεθνές επίπεδο µε
Μεσογειακές χώρες, καθώς επίσης και µε πανεπιστήµια των Ηνωµένων Πολιτειών, του Ισηµερινού, της Ευρώπης, της Σλοβενίας, της Ρωσίας,
της Πολωνίας της Κίνας και άλλων χωρών του
κόσµου.
Οι φοιτητές που είναι εγγεγραµµένοι το τρέχων
διάστηµα προέρχονται από 43 διαφορετικές
χώρες του κόσµου. Στις 16 ∆εκεµβρίου του 2009,
στις εγκαταστάσεις της ∆ιάσκεψης των Πρυτάνεων, στη Ρώµη, διεξήχθη η πρώτη απονοµή των
πτυχίων του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος στο
αντικείµενο των Ευρω-µεσογειακών Πολιτισµών

και Πολιτικών το οποίο ένωσε ένα κοινό µονοπάτι εκπαίδευσης και αλληλεπίδρασης µεταξύ
φοιτητών που προέρχονταν από πανεπιστήµια
χωρών όπως η Αλγερία, η Αίγυπτος, η Ιορδανία,
ο Λίβανος, το Μαρόκο, η Συρία, η Τυνησία και η
Τουρκία και καθηγητών υψηλού βεληνεκούς που
προέρχονταν από διαφορετικά Ευρωπαϊκά πανεπιστήµια. Οι φοιτητές, για πρώτη φορά, χωρίς να
απουσιάζουν από τον τόπο διαµονής τους και
χάρη στο εξ αποστάσεως διδακτικό µοντέλο
του ∆ιεθνούς Τηλεµατικού Πανεπιστηµίου
UNINETTUNO και της εκπαιδευτικής του πύλης
www.uninettunouniversity.net, έλαβαν ένα
τίτλο σπουδών αναγνωρισµένο στην Ιταλία, στην
Ευρώπη και στις χώρες τους αντίστοιχα.
“Η διεθνοποίηση του Πανεπιστηµίου µας” δηλώ-

νει η Πρύτανης του UNINETTUNO,
Maria Amata Garito - “αναπτύχθηκε σηµαντικά
χάρη στο µοντέλο της διαδικτυακής πύλης µας σε
διάφορες γλώσσες· οι νέοι άνθρωποι προερχόµενοι από διαφορετικά µέρη στον κόσµο ανταλλάσσουν πληροφορίες σε ηλεκτρονικούς τόπους
δηµόσιας συζήτησης, σε blogs, και στο Facebook
όπου έχουν γεννηθεί πολλές κοινότητες NEPTUNIANS.
Σε σύντοµο χρόνο δηµιουργήθηκε ένα πραγµατικό δίκτυο κοινής γνώσης - συνεχούς αλληλεπίδρασης µεταξύ της διεθνούς κοινότητας των
φοιτητών και των καθηγητών, ανοικτό στην κατανόηση των πολιτισµικών διαφορών και στην
ανάπτυξη νέων µορφών συνεργασίας”.

Οι φοιτητές του UNINETTUNO
προέρχονται από
43 διαφορετικές χώρες
του κόσµου.
Υποστηρίζονται από ένα
τεχνολογικό δίκτυο που
περιλαµβάνει
11 Κέντρα Παραγωγής και
31 Τεχνολογικούς Πόλους
που είναι εγκατεστηµένα σε
διάφορες χώρες.

Χώρες προέλευσης των φοιτητών του UNINETTUNO

Albania
Algeria
Argentina
Belgium
Brazil
Bulgaria
Burkina Faso
Czech Republic
China
Costa Rica
Denmark

Egypt
Philippines
France
Germany
Jordan
Great Britain and Northern Ireland
Greece
Iran
Ireland - Eire
Lebanon
Libya

Luxembourg
Mali
Morocco
Netherlands
Nigeria
Pakistan
Palestine
Portugal
Romania
Russia – Russian Federation
San Marino

South Korea
Syria
Spain
United Arab Emirates
United States of America
Swede
Switzerland
Tunisia
Turkey
Zambia

RAI NETTUNO SAT, η τηλεόραση της γνώσης στη διάδοση της µάθησης

Η RAI NETTUNO SAT είναι η “Τηλεόραση της
Γνώσης”, µία τηλεόραση δηµόσιου συµφέροντος
που µεταφέρει πολιτισµό και ακαδηµαϊκή γνώση
από κορυφαία πανεπιστήµια του κόσµου στο
κάθε σπίτι, ακόµα και εκείνων που δεν έχουν τη
δυνατότητα να παρακολουθήσουν ένα πανεπιστήµιο.
Κάθε ηµέρα, 24 ώρες την ηµέρα, στη
RAI NETTUNO SAT οι καλύτεροι καθηγητές
από διακεκριµένα πανεπιστήµια της Ευρώπης
και του Αραβικού κόσµου παραδίδουν τα µαθήµατα τους σε πολλές γλώσσες: Ιταλικά,
Αραβικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ελληνικά, Πολωνικά και σύντοµα επίσης στα Ρωσικά, ασχολούµενοι µε Μηχανική, Οικονοµικά, Νοµική,
Ψυχολογία, Ιστορία, Φιλολογία, Τέχνη και
Επικοινωνία, περιλαµβάνοντας επίσης µαθήµατα που στοχεύουν στη διδασκαλία ανάγνωσης και γραφής Αραβικών και συνεπώς
καταπολεµώντας τον αναλφαβητισµό για το

συµφέρον χιλιάδων ανθρώπων.
Η RAI NETTUNO SAT βοηθά τους τηλεθεατές
να αναπτύξουν προσωπικές γνώσεις και δεξιότητες. Καθηµερινά, στη RAI NETTUNO SAT,
υπάρχουν ακόµα και ειδικά µαθήµατα που παραδίδονται από τους πρωταγωνιστές της τρέχουσας
κουλτούρας: καλλιτέχνες, ποιητές, συγγραφείς,
µουσικούς, ζωγράφους, ηθοποιούς, φιλόσοφους,
κλπ... οι οποίοι παρουσιάζουν τη δουλειά τους,
µιλούν για τη δηµιουργικότητα τους, προσκαλούν
το ακροατήριο να πορευθεί στα βάθη της ψυχής
τους και το οδηγούν στο να κατανοήσει τις ποικίλες µορφές της έκφρασης της µοντέρνας σκέψης.
Μαθήµατα από µεγάλους δασκάλους που µιλούν
για τα ανθρώπινα συναισθήµατα: αγάπη, καλοσύνη, γενναιοδωρία, σεβασµό των διαφορών,
διάλογο µεταξύ των θρησκειών και µαθήµατα ειρήνης για όλο τον κόσµο έχοντας ως διαλέκτες
κατόχους Βραβείων Nobel όπως τον Gorbachev,
τον Dalai Lama, τον Pérez Esquivel and την

Rigoberta Menchú, που προσελκύουν µεγάλο ενδιαφέρον στο κοινό.
Η RAI NETTUNO SAT παρουσίασε στον κόσµο την
πολιτιστική κληρονοµιά των Ευρωπαϊκών και των
Αραβικών χωρών δίνοντας τη δυνατότητα στους τηλεθεατές να µάθουν καλύτερα, να ξαναδιαβάσουν
την ιστορία και να προσδιορίσουν τα κοινά µονοπάτια µεταξύ της Ανατολής και της ∆ύσης· βοηθά στην
αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά µε τη διαφορετικότητα, στη διεθνοποίηση του πολιτισµού και της
γνώσης αλλά και στη διευκόλυνση του διαλόγου µεταξύ ανθρώπων από διαφορετικούς πολιτισµούς και
θρησκείες.
Με την RAI NETTUNO SAT µία νέα τηλεοπτική
γλώσσα δηµιουργήθηκε όπως και ένα νέο µοντέλο τηλεόρασης σκέψης και διαλογισµού, η
Τηλεόραση της Γνώσης όπου ο πρωταγωνιστής
είναι πραγµατικά η ίδια η Γνώση.

