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H εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία θαη εθκάζεζε κηαο δεχηεξεο ή μέλεο γιψζζαο, 

θαζψο θαη ηεο θνπιηνχξαο θαη ησλ πνιηηηζκηθψλ αμίσλ ελφο ιανχ, απνηειεί έλα απφ ηνπο 

βαζηθφηεξνπο θαη θαζνξηζηηθφηεξνπο παξάγνληεο ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ εθπαίδεπζε. Η 

ελζσκάησζε ησλ Τερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο, φπσο γηα παξάδεηγκα απηέο πνπ παξέρνληαη απφ 

ην Web 2.0 θαη εηδηθφηεξα απφ ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα θαη ηνπο ηξηζδηάζηαηνπο εηθνληθνχο  

θφζκνπο, φπσο ην «Second Life», έρνπλ δηεπξχλεη ηηο επθαηξίεο γηα ζρεδηαζκφ θαη πηνζέηεζε 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ πξνάγεη ηε δηδαζθαιία θαη ηελ εθκάζεζε κηαο δεχηεξεο ή μέλεο 

γιψζζαο. Αδηακθηζβήηεηα, ην επηζηεκνληθφ θαη ηερληθφ ππφβαζξν πνπ παξέρνπλ ηέηνηεο 

ηερλνινγίεο ζα απνηειέζεη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο εθπαίδεπζεο θαη έξεπλαο ζε φια ηα 

επίπεδα, απφ ηελ πξσηνβάζκηα κέρξη θαη ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Επνκέλσο, ρξεηάδεηαη λα 

δξάζνπκε άκεζα θαη λα πξνεηνηκάζνπκε ηηο ππνδνκέο θαη ηηο πνιηηηθέο πνπ απαηηνχληαη, 

εμνπιίδνληαο παξάιιεια ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ηηο απαξαίηεηεο ηερληθέο γλψζεηο θαη 

εθπαηδεπηηθέο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο.  

 

Οη ηξηζδηάζηαηνη εηθνληθνί θφζκνη, θαη εηδηθφηεξα ην Second Life, έδσζαλ ην έλαπζκα ζηελ 

εξεπλεηηθή θαη αθαδεκατθή θνηλφηεηα, εηδηθά ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο, ζηελ 

Επξψπε θαη ζηελ Αζία, λα αμηνπνηήζνπλ ηηο αιιειεπηδξαζηηθέο θαη νπηηθναθνπζηηθέο 

δπλαηφηεηεο ησλ ηξηζδηάζηαησλ εηθνληθψλ πεξηβάιινλησλ γηα λα ζρεδηάζνπλ θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ εθπαηδεπηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο εηθνληθέο πεξηνρέο (islands) κε απψηεξν ζθνπφ 

ηελ εθπαίδεπζε θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ θνηηεηψλ θαη εθπαηδεπφκελσλ ζε δηάθνξνπο 

ηνκείο. Πνιιά αθαδεκατθά ηδξχκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ην Massachusetts Institute of 

Technology, ην Ohio University θαη ην Pennsylvania State University έρνπλ δεκηνπξγήζεη 

ηξηζδηάζηαηεο εηθνληθέο παλεπηζηεκηαθέο θνηλφηεηεο ζην Second Life. Χαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην 

γεγνλφο φηη ζην Τέμαο, ηα 15 αθαδεκατθά ηδξχκαηα πνπ αλήθνπλ ζην University of Texas System 

έρνπλ αγνξάζεη πεξίπνπ 50 εηθνληθέο πεξηνρέο ζηνλ εηθνληθφ θφζκν ηνπ Second Life γηα ηελ 

δεκηνπξγία Εηθνληθψλ Παλεπηζηεκηαθψλ Κνηλνηήησλ θαη ηνλ ζρεδηαζκφ εηδηθά δηακνξθσκέλσλ 
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εθπαηδεπηηθψλ πεξηνρψλ πνπ ζα πξνσζήζνπλ πεξαηηέξσ ηε δηεμαγσγή ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο κέζσ ηξηζδηάζηαησλ εηθνληθψλ πεξηβάιινλησλ.   

 

Ιδηαίηεξα επνηθνδνκεηηθή είλαη ε δεκηνπξγία ηξηζδηάζηαησλ πεξηνρψλ ζηνλ εηθνληθφ θφζκν ηνπ 

Second Life γηα ηελ εθκάζεζε κηαο δεχηεξεο ή μέλεο γιψζζαο, φπσο ην «Chinese Village» ηνπ 

Michigan State University θαη ην «Hacienda Segunda Vida» ηνπ Pennsylvania State University. 

Γηα παξάδεηγκα, ην «Chinese Village» παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Michigan State 

University λα αιιειεπηδξάζνπλ θαη λα ζπλεξγαζηνχλ κε Κηλέδνπο ππεθφνπο πνπ δηακέλνπλ 

κφληκα ζηε Κίλα. Μέζσ απζεληηθψλ επηθνηλσληαθψλ δηαιφγσλ, ζπκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη πινήγεζε ζε κηα εηθνληθή πξνζνκνίσζε ηεο Κηλεδηθήο θνηλσλίαο πνπ 

πξνάγεη ηελ γιψζζα, ηελ θνπιηνχξα θαη ηηο πνιηηηζκηθέο ηεο αμίεο, νη θνηηεηέο ζην Michigan 

State University εθπιεξψλνπλ δηδαθηηθνχο ζηφρνπο πνπ ζηαδηαθά νδεγνχλ, φρη κφλν ζηελ 

εθκάζεζε ηεο δνκήο ηεο Κηλεδηθήο γιψζζαο, αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ γισζζνινγηθψλ θαη 

επηθνηλσληαθψλ ηνπο δεμηνηήησλ.  

 

Σην Εξεπλεηηθφ Κέληξν «Κνίνο» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ, κηα νκάδα εξεπλεηψλ ζηελ 

Εθαξκνζκέλε Γισζζνινγία θαη ζηελ Ηιεθηξνινγηθή Μεραληθή έρεη εμαζθαιίζεη δπν εξεπλεηηθά 

πξνγξάκκαηα πνπ ζηνρεχνπλ ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηε δεκηνπξγία δηαδξαζηηθνχ πιηθνχ, ηε 

δηδαθηηθή ησλ Αγγιηθψλ σο μέλεο γιψζζαο θαη ηε δηεμαγσγή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

κέζσ ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ εηθνληθνχ θφζκνπ ηνπ Second Life κε ηε ζπλεξγαζία Επξσπατθψλ 

αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

 

Τν πξψην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην Ίδξπκα Πξνψζεζεο Έξεπλαο. 

Εθαξκφδνληαο έλα εμεηδηθεπκέλν ηξηζδηάζηαην εξγαιείν, πνπ επηηξέπεη ηε δηακφξθσζε ηνπ 

ηξηζδηάζηαηνπ εηθνληθνχ πεξηβάιινληνο, κέζσ απιψλ γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ θαη θάλνληαο 

επξεία ρξήζε πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ, ε εξεπλεηηθή νκάδα δεκηνχξγεζε έλα εηθνληθφ 

εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ πνπ παξέρεη ζηνπο θνηηεηέο πινχζηεο κνξθσηηθέο εκπεηξίεο. Μέζσ ησλ 

εηθνληθψλ ηνπο εθπξνζψπσλ, γλσζηψλ σο avatars, νη θνηηεηέο ζπκκεηείραλ ζε εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, αιιεινεπηδξνχζαλ  κε ηα εηθνληθά ζηνηρεία ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ πεξηβάιινληνο 

πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπο αλάγθεο, φπσο 

αλεκνγελλήηξηεο, θσηνβνιηατθά πιαίζηα, ελεξγεηαθά απνδνηηθά θηίξηα, θαη αίζνπζεο 

δηδαζθαιίαο.  Ο αληηθεηκεληθφο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ λα δνζεί ε επθαηξία ζε θνηηεηέο 

θαηά ην πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ θχθιν ζπνπδψλ ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο Ηιεθηξνινγηθήο 

Μεραληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ λα πεηξακαηηζηνχλ, λα εμεξεπλήζνπλ ην ηξηζδηάζηαην 

εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, λα ηειεκεηαθεξζνχλ ζε άιιεο επαγγεικαηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο 

πεξηνρέο, λα δηδαρηνχλ θαη λα αλαπηχμνπλ ηερληθή νξνινγία ζηα Αγγιηθά ζηνλ ηνκέα ηεο 

Ηιεθηξνινγηθήο Μεραληθήο. Τν Second Life έδσζε ζηελ εξεπλεηηθή νκάδα ηελ δπλαηφηεηα λα 

δεκηνπξγήζεη λέεο εθπαηδεπηηθέο πεξηζηάζεηο θαη λα δηεμάγεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κέζσ 

ελφο δηαδξαζηηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ επηηξέπεη ηνλ ζρεδηαζκφ πςειήο πηζηφηεηαο εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ.  

 

Τν δεχηεξν εξεπλεηηθφ πξφγξακκα, πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε πξφζθαηα απφ ηελ Επξσπατθή Έλσζε, 

ζηνρεχεη ζηε δηεχξπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Επξσπαίσλ αθαδεκατθψλ, εθπαηδεπηηθψλ, 

εξεπλεηψλ θαη επαγγεικαηηψλ πνπ αμηνπνίεζαλ θαη ελζσκάησζαλ ηξηζδηάζηαηα εηθνληθά 

πεξηβάιινληα ζηελ εθπαίδεπζε. Τν ζπγθεθξηκέλν δίθηπν δεκηνχξγεζε θαη εθάξκνζε  θαηλνηφκα 

εθπαηδεπηηθά εξγαιεία,  δηακφξθσζε εηδηθά πξνζεγκέλεο εθπαηδεπηηθέο πεξηνρέο, ζρεδίαζε 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, έζεζε πξνθαζνξηζκέλνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο θαη δηεμήγαγε ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κέζσ ηξηζδηάζηαησλ εηθνληθψλ πεξηβάιινλησλ. Μέζσ ηνπ εξεπλεηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζα παξέρεηαη ε επθαηξία εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο  εθπαηδεπηηθψλ θαη 

αθαδεκατθψλ ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο δεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ ηξηζδηάζηαησλ εηθνληθψλ πεξηβάιινλησλ. Εθπαηδεπηηθνί θαη 

αθαδεκατθνί απφ κηα επξεία γθάκα αθαδεκατθψλ αληηθεηκέλσλ, φπσο ε Εθκάζεζε κηαο Δεχηεξεο 

ή Ξέλεο Γιψζζαο, ε Εθαξκνζκέλε Γισζζνινγία, ε Εθπαίδεπζε ησλ Επηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, θαη 
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ησλ Τερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Επηθνηλσλίαο,  ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα εμεξεπλήζνπλ, 

λα πεηξακαηηζηνχλ θαη λα θηίζνπλ ηξηζδηάζηαηεο εθπαηδεπηηθέο πεξηνρέο πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ 

ηελ ππνδνκή γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηε δηεμαγσγή εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Κάησ απφ ηελ 

έκπεηξε θαζνδήγεζε ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο, νη ελδηαθεξφκελνη εθπαηδεπηηθνί θαη αθαδεκατθνί 

ζα δεκηνπξγήζνπλ πςειήο αιιειεπίδξαζεο εηθνληθά αληηθείκελα, ζα ζρεδηάζνπλ ή ζα 

αλαπξνζαξκφζνπλ δηδαθηηθφ πιηθφ κε μεθάζαξνπο ζηφρνπο θαη ζα ζπδεηήζνπλ ηελ ζπκκεηνρή 

θαη ηελ εκπινθή ησλ θνηηεηψλ θαη καζεηψλ ζε δηαδξαζηηθέο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.   

 

Παξφκνηα εθπαηδεπηηθά θαη εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα πνπ απνζθνπνχλ ζηε δεκηνπξγία θαη 

ελζσκάησζε εηθνληθψλ θφζκσλ γηα ηελ εθκάζεζε κηαο δεχηεξεο ή μέλεο γιψζζαο ή άιισλ 

αθαδεκατθψλ αληηθεηκέλσλ ζα κπνξνχζαλ λα πξνσζεζνχλ θαη ζηελ Κχπξν. Η θαηάξηηζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηψλ ζην ζρεδηαζκφ θαη αλάπηπμε δηαδξαζηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

εηθνληθψλ θφζκσλ ζα κπνξνχζε λα παίμεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ 

εθπαηδεπηηθψλ πεξηβάιινλησλ πνπ παξέρνπλ ηελ ππνδνκή γηα ελζσκάησζε πςειήο 

αιιειεπίδξαζεο εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη εηδηθά ζρεδηαζκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

ζηελ δηεμαγσγή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Ταπηφρξνλα ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάινπλ 

έκπξαθηα ζην ζρεδηαζκφ θαη ηε δεκηνπξγία εμ’ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, 

δηεπξχλνληαο ηηο επθαηξίεο εξγνδφηεζεο εθπαηδεπηηθψλ, αθαδεκατθψλ θαη εξεπλεηψλ ζε 

δηαθνξεηηθά αληηθείκελα. Σε κηα πεξίνδν νηθνλνκηθήο χθεζεο, ηέηνηεο πξσηνβνπιίεο ζα 

κπνξνχζαλ λα πξνζειθχζνπλ ρξεκαηνδφηεζε απφ αθαδεκατθά ηδξχκαηα ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, νξγαληζκνχο, ην Ίδξπκα Πξνψζεζεο Έξεπλαο θαη ηελ Επξσπατθή Έλσζε, 

θαζηζηψληαο ηελ Κχπξν πεξηθεξεηαθφ θέληξν παξνρήο εθπαίδεπζεο θαη έξεπλαο. Παξάιιεια ην 

Second Life ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ θνηηεηψλ, 

εθπαηδεπηηθψλ θαη θαζεγεηψλ πξνζθέξνληαο ηνπο ηελ δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα 

αμηνπνηήζνπλ εθπαηδεπηηθά εξγαιεία, λα πηνζεηήζνπλ θαηλνηφκεο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο 

θαη λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπο θαζηζηνχλ αληαγσληζηηθνχο ζε δηεζλέο επίπεδν. 

Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επίηεπμε ησλ πην πάλσ είλαη ε παξνρή ησλ θαηάιιεισλ 

ππνδνκψλ ζηα ζρνιεία θαη αθαδεκατθά ηδξχκαηα, ε ζπλερήο επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε 

εληαηηθνπνίεζε ηεο έξεπλαο ζε απηφ ηνλ ηνκέα θαη ε ελζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ 

εθπαίδεπζε.    

 
Η Σηέλλα Κ. Φαηδεζηάζοσ είναι κάηοτος Διδακηορικού και ειδικεύεηαι ζηεν Εθαρμοζμένε Γλωζζολογία και ζηεν 

Επικοινωνία με ηε Διαμεζολάβεζε Υπολογιζηών. Είναι Μεηαδιδακηορική Ερεσνήηρια ζηο Ερεσνεηικό Κένηρο 

«Κοίος» ζηο Πανεπιζηήμιο Κύπροσ. 

 

 

 


