
Ο εικονικός κόζμος “Second Life” και η τρήζη ηοσ ζηην εκπαίδεσζη, ηα 

μοσζεία και ηις βιβλιοθήκες. 

Σύκθσλα κε ηνλ ηδξπηή ηεο Microsoft Bill Gates, ζηελ επόκελε δεθαεηία ζα δνύκε ζε 

έλα εληειώο δηαθνξεηηθό, ακηγώο ςεθηαθό θόζκν. 

O κεγάινο ειιελνακεξηθάλνο γθνπξνύ, πξώελ θαζεγεηήο ηνπ MIT, Nicholas 

Negroponte, θαίλεηαη λα επαιεζεύεηαη γηα ηελ πξόβιεςε ηνπ όηη κε ηελ αλάπηπμε ηεο 

ηερλνινγίαο θαη ηε δηάδνζε ηνπ δηαδηθηύνπ ζα πεξάζνπκε από ηνλ αλαινγηθό ζηνλ 

ςεθηαθό θόζκν, όπνπ ζα θαηαξγεζνύλ ηα γεσγξαθηθά ζύλνξα θαη ζα ελνπνηεζνύλ όιεο 

νη θνηλόηεηεο, νηθνλνκηθέο, αθαδεκατθέο θ.α.  

Τν Horizon report εμάιινπ, πνπ αζρνιείηαη κε ηελ ηερλνινγία ζηελ εθπαίδεπζε, 

αλαθέξεη ηνπο online εηθνληθνύο θόζκνπο, (όπσο είλαη ην Second Life) σο κηα από ηηο 

λέεο ηερλνινγίεο κε ηελ κεγαιύηεξε επίδξαζε ζηελ εθπαίδεπζε. 

Τι είναι ηο Second Life. 

Τν Second Life είλαη έλα project πνπ μεθίλεζε ην Μάξηην ηνπ 2002 από ηελ Linden Lab. 

Είλαη έλα δσξεάλ πξόγξακκα γηα ηνλ ππνινγηζηή πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ λα 

επηθνηλσλνύλ κεηαμύ ηνπο κε εηθνληθνύο εαπηνύο (avatar) κέζα ζε έλα πιήξσο 

αιιειεπηδξαζηηθό πεξηβάιινλ. Mε ηελ εγγξαθή ηνπ ρξήζηε θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο (δσξεάλ θαηέβαζκα γύξσ ζηα 30 MB) κπνξεί θάπνηνο λα ζπκκεηέρεη ζην 

παηρλίδη κε έλα απιό avatar, ελώ κε κηα κεληαία ζπλδξνκή 10 πεξίπνπ δνιαξίσλ 

ζεσξείηαη κόληκνο θάηνηθνο κηαο εηθνληθήο ρώξαο θαη ιακβάλεη έλα εβδνκαδηαίν 

ραξηδηιίθη 400 linden (ηνπηθό λόκηζκα). Μέζα ζε ιίγα ιεπηά θαη κέζα από εθαηνληάδεο 

παξακεηξνπνηήζεηο πνπ κπνξείο λα θάλεηο ζηνλ εηθνληθό ζνπ εαπηό, από ρξώκα 

δέξκαηνο, κέρξη ππθλόηεηα καιιηώλ, κπνξείο λα “γίλεηο” όπσο αθξηβώο ζέιεηο. 

Τν Second Life είλαη έλαο ηξηζδηάηαηνο ςεθηαθόο θόζκνο, εμ’ νινθιήξνπ 

δεκηνπξγεκέλνο από ηνπο θαηνίθνπο ηνπ. Σήκεξα έρεη πεξηζζόηεξνπο από έλα 

εθαηνκκύξην ςεθηαθνύο θαηνίθνπο. Σηνλ θόζκν απηό κπνξεί θαλείο λα θάλεη θίινπο, λα 

αθνύζεη κνπζηθή, λα ςσλίζεη. Επηπιένλ, νη ρξήζηεο κπνξνύλ λα εμεξεπλήζνπλ, λα 

θνηλσληθνπνηεζνύλ, λα ζπκκεηέρνπλ ζε αηνκηθέο ή νκαδηθέο δξαζηεξηόηεηεο, λα 

δεκηνπξγήζνπλ θαη λα αληαιιάμνπλ αληηθείκελα (ςεθηαθά) θαη ππεξεζίεο κε άιινπο. 

Η εκπαίδεσζη ζηο Second Life. 

Η δεκηνπξγία θαη ε αλάπηπμε ζην δηαδίθηπν ηξηζδηάζηαησλ ςεθηαθώλ θόζκσλ όπσο ην 

Second Life, έρνπλ πξνζειθύζεη δηάθνξα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνύλ απηόλ ηνλ εηθνληθό θόζκν γηα λα ζπγθεληξώζνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο θαη 

λα θάλνπλ εθεί εηθνληθά καζήκαηα. Απηό ην πεξηβάιινλ βνεζά ηνπο θνηηεηέο λα 

εληαρζνύλ ζε εμ απνζηάζεσο καζήκαηα βνεζώληαο ηνπο λα αλαπηύμνπλ ην αίζζεκα ηεο 

θνηλόηεηαο. 
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Τν Second Life πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα ζύγρξνλεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο κε ηε 

βνήζεηα ήρνπ θαη γξαπηήο online ζπλνκηιίαο. Εηδηθνί πξνβιέπνπλ όηη ε κειινληηθή ηάμε 

δε ζα βξίζθεηαη ζε έλα Παλεπηζηήκην, αιιά ζηνλ ςεθηαθό θόζκν ηνπ Second Life θαη νη 

εθπαηδεπόκελνη ζα ρεηξίδνληαη ηελ εηθνληθή ηνπο κνξθή κε ην πιεθηξνιόγην. 

Πεξηζζόηεξνη από εμήληα εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί έρνπλ ήδε εληαρζεί ζην Second Life 

αμηνπνηώληαο ην γηα ηελ πξνώζεζε ηεο κάζεζεο. 

Τν Παλεπηζηήκην ηνπ Ohio είλαη έλα από ηα πξώηα πνπ έθαλε ηελ εκθάληζε ηνπ ζην 

Second Life δηνξγαλώλνληαο εηθνληθά καζήκαηα ζε ςεθηαθέο ηάμεηο. Οη επηζθέπηεο ζην 

παλεπηζηήκην κπνξνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ καζήκαηα, λα εμεξεπλήζνπλ πάξθα θαη 

θηίξηα, λα εληαρζνύλ ζε θνηηεηηθέο νξγαλώζεηο, θιπ. Ο ππεύζπλνο γηα ην πξόγξακκα 

Christopher Keesey αλαθέξεη πσο ζθνπόο ηνπ παλεπηζηεκίνπ είλαη λα εκπινπηίζεη ηε 

δηδαζθαιία πνπ ππάξρεη ζήκεξα ζηηο ηάμεηο κε εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα, θνηηεηηθέο 

νξγαλώζεηο θαη θαιιηηερληθέο εκπεηξίεο. Οη εθπαηδεπηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θάλνπλ 

καζήκαηα ζε ςεθηαθέο ηάμεηο. Κάπνηα καζήκαηα ζπλδπάδνπλ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία 

κε ηε δηαδηθηπαθή. Η Rebecca Nesson, πνπ δηδάζθεη ζηε Ννκηθή Σρνιή ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Χάξβαξλη θαη ζηε Σρνιή ηνπ Χάξβαξλη ζην Second Life, δηεπζεηεί 

ζπδεηήζεηο ζην ρώξν ηνπ Second Life θαη έρεη ώξεο γξαθείνπ. Πηζηεύεη πσο ν 

ηξηζδηάζηαηνο θόζκνο, θαζηζηά δπλαηό ζηνπο θνηηεηέο πνπ παξαθνινπζνύλ εμ’ 

απνζηάζεσο καζήκαηα λα αλαπηύμνπλ αίζζεζε «θνλόηεηαο». Αλαθέξεη πσο νη θνηηεηέο 

αιιειεπηδξνύλ όπσο ζε κηα παξαδνζηαθή ηάμε. Ο θαζεγεηήο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ 

Τξίληηη ζην Σαλ Αληόλην, o Aaron Delwiche, ζπρλά καδεύεη ηνπο θνηηεηέο ηνπ γηα 

κάζεκα ζην Second Life. Ο Delwiche θαη άιινη θαζεγεηέο δνύιεςαλ γηα πνιινύο κήλεο 

γηα λα δεκηνπξγήζνπλ καζήκαηα κέζα ζην παηρλίδη, ζε ζπλεξγαζία κε ηε Linden Lab, 

ηελ εηαηξεία πνπ δεκηνύξγεζε ην παηρλίδη. 

Η εηαηξεία, πξνζπαζώληαο λα πξνζειθύζεη πεξηζζόηεξνπο θαζεγεηέο πνπ επηζπκνύλ λα 

πεηξακαηηζηνύλ κε απηή ηελ αλνξζόδνμε κέζνδν δηδαζθαιίαο, έρεη δεκηνπξγήζεη έλα 

θαηλνύξην πξόγξακκα, ην «Campus: Second Life», πνπ απεπζύλεηαη ζε Παλεπηζηήκηα. 

Επίζεο, πξνζθέξεη δσξεάλ ινγαξηαζκνύο ζηνπο θνηηεηέο θαη έλα εθηάξην γεο 

(ςεθηαθήο) ζηνπο θαζεγεηέο. Καη άιινη θαζεγεηέο από ην Παλεπηζηήκην ηνπ Σαλ 

Φξαλζίζθν, ην Τερλνινγηθό Ιλζηηηνύην ηνπ Rochester θαη ηνπ Vassar College έρνπλ 

ρξεζηκνπνηήζεη ην Second Life ζηα καζήκαηά ηνπο. 

Χρήζη ηοσ Second Life από Βιβλιοθήκες και Μοσζεία. 

Μέζσ ηνπ Second Life δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζε κνπζεία θαη βηβιηνζήθεο λα ζηεξίμνπλ 

θαη λα ελδπλακώζνπλ ηελ επηθνηλσλία ηνπ θνηλνύ κε ηα πνιηηηζηηθά αγαζά πνπ 

δηαζέηνπλ.  

Είλαη πξαγκαηηθά πνιύ κεγάινο ν αξηζκόο ησλ κνπζείσλ πνπ ππάξρνπλ κέζα ζην 

Second Life. Με κηα απιή αλαδήηεζε, κπνξεί θαλείο λα αλαθαιύςεη πιεζώξα κνπζείσλ 

θαη (κέζα από ην avatar ηνπ) λα πεξηεγεζεί ζηνπο εηθνληθνύο ρώξνπο, λα 

παξαθνινπζήζεη δηάθνξεο εθδειώζεηο, εθζέζεηο έξγσλ, λα έξζεη ζε επαθή κε άιινπο 

ρξήζηεο-επηζθέπηεο θαη λα αληαιιάμεη απόςεηο, θιπ. Μεξηθά κνπζεία πνπ κπνξεί 

http://vital.cs.ohiou.edu/vitalwiki/index.php/Ohio_University_sims
http://www.joystiq.com/2006/09/12/harvard-class-invades-second-life/
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θάπνηνο λα επηζθεθζεί  ζην Second Life είλαη: ην Virtual Museum of Art, Natural History 

Museum, Second Louvre Museum, US Holocaust Museum θ.α. 

 

Αξθεηέο Βηβιηνζήθεο, όισλ ησλ εηδώλ, από όιν ηνλ θόζκν έρνπλ, επίζεο, επηιέμεη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ην Second Life γηα λα πξνζειθύζνπλ θαη λα θάλνπλ καζήκαηα ζηνπο 

ρξήζηεο ηνπο. 

Χαξαθηεξηζηηθό ηεο επηξξνήο πνπ έρεη ην Second Life ζηηο βηβιηνζήθεο είλαη θαη ε 

δεκηνπξγία ηνπ blog “Alliance Virtual Library ” ην νπνίν παξνπζηάδεη ηηο βηβιηνζήθεο 

θαη ηα καζήκαηα πνπ απηέο πξνζθέξνπλ online ζην Second Life. 

 

Αλδξέαο Κ. Αλδξένπ 

Βηβιηνζεθνλόκνο  
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