
Εκπαιδευτική Εκδήλωση Εικονικής Πραγµατικότητας                                                                 Χριστίνα Οικονόµου 
στην Ακαδηµία Αθηνών στο Second Life (SL) µε θέµα:                                                                       xrisoik@sch.gr  
«Ο Ελληνικός κόσµος στο SL (Πόλη, Πολιτισµός και Γλώσσα)»                          http://athensacademy.pbworks.com                            

Ακαδηµία Αθηνών στο Second Life: http://slurl.com/secondlife/GREECE/56/140/25 

1Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Για να δηµιουργήσεις ένα λογαριασµό χρήστη στο SL, άνοιξε τον φυλλοµετρητή (Internet Explorer) και 

πληκτρολόγησε τη διεύθυνση: https://join.secondlife.com/. Συµπλήρωσε τη φόρµα (Σχήµα 1) και πάτα Create 
Account (∆ηµιουργία Λογαριασµού). Μην ξεχάσεις να ενεργοποιήσεις  το λογαριασµό σου από το e-mail σου (TO 
ACTIVATE YOUR ACCOUNT). 

 
Σχήµα 1: Φόρµα Εγγραφής  χρήστη στο SL 
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2Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
• Ανοίγοντας το πρόγραµµα του SL, βρίσκεσαι στην αρχική σελίδα (Σχήµα 2). Ποια στοιχεία πρέπει να 

συµπληρώσεις πριν πατήσεις το πλήκτρο Log In (Συνδέσου) για να µπεις µέσα στο περιβάλλον του SL;  
Αν θέλεις σηµείωσε τα, για να τα θυµάσαι :                                                
First Name: 
Last Name: Resident 
Password: 

 
Σχήµα 2: Σελίδα εισαγωγής στο περιβάλλον του SL 

• Όπως είδες και στο βίντεο το σχετικό µε τη δηµιουργία λογαριασµού στο SL 
(http://www.youtube.com/watch?v=N5OFN3oLQ98), όταν το avatar µπήκε στον κόσµο του SL, έκανε 
κάποιες ενέργειες για να φτάσει στην Ακαδηµία Αθηνών στο SL. Παρατήρησε και τις παρακάτω εικόνες 
(Σχήµα 3) , (Σχήµα 4) και σηµείωσε, τι πρέπει να κάνει το avatar σου για να φτάσει στο Athens Academy: 

 
 
 
 

 
Σχήµα 3: Αναζήτηση για την εύρεση της τοποθεσίας της Ακαδηµίας Αθηνών στο SL 
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Σχήµα 4: Τηλεµεταφέροµαι (Teleport) στην Ακαδηµία Αθηνών στο SL 

• Πώς µπορείς να κινήσεις το avatar σου; Παρατήρησε την παρακάτω εικόνα (Σχήµα 5) και πειραµατίσου µε 
το avatar σου: 

 
Σχήµα 5: Κίνηση του avatar 

• Πώς µπορείς να κάνεις το avatar σου να πετάει; Παρατήρησε την παρακάτω εικόνα (Σχήµα 6) και 
πειραµατίσου µε το avatar σου: 

 
Σχήµα 6: Πέταγµα του avatar 
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• Πώς µπορείς να αλλάζεις τη θέα της κάµεράς σου; Παρατήρησε την παρακάτω εικόνα (Σχήµα 7) και 
πειραµατίσου: 

 
Σχήµα 7: Αλλάζοντας τη θέα της κάµερας 

• Πώς µπορείς να έχεις συζήτηση µε άλλους χρήστες; Παρατήρησε την παρακάτω εικόνα (Σχήµα 8) και 
πειραµατίσου: 

 
Σχήµα 8: Συζήτηση µε άλλους χρήστες 

• Πώς µπορείς να προσθέσεις κάποιον χρήστη στη λίστα των φίλων σου; Παρατήρησε την παρακάτω 
εικόνα (Σχήµα 9) και πειραµατίσου: 

 
Σχήµα 9: Προσθήκη φίλου/φίλης  
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3Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
• Ακολούθησε τις οδηγίες που βρίσκονται στον τοίχο της Ακαδηµίας (Σχήµα 10) και γίνε µέλος της οµάδας 

«The Power in unity» («Η Ισχύς εν τη ενώσει») της Ακαδηµίας Αθηνών στο SL. 

 
Σχήµα 10: Εισαγωγή στην οµάδα «The Power in unity» 

• Πώς θα καθίσει το avatar σου σε κάποια θέση που έχεις επιλέξει; Παρατήρησε την παρακάτω εικόνα 
(Σχήµα 11) και πειραµατίσου: 

 
Σχήµα 11: Επιλέγω θέση να καθίσει το avatar µου 

• Παρακαλώ, κάθισε άνετα σε µία θέση µέσα στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ακαδηµίας Αθηνών στο SL 
και παρακολούθησε την παρουσίαση «Ο Ελληνικός κόσµος στο SL (Πόλη, Πολιτισµός και Γλώσσα)». 
Άλλαξε τη θέα της κάµερας σου για να έχεις καλύτερη οπτική πρόσβαση στο σηµείο που επιθυµείς. Στο 
τέλος της παρουσίασης θα ακολουθήσει συζήτηση µε τις τοποθετήσεις και τις ερωτήσεις  της οµάδας. 
Μπορείς εδώ να κρατάς τις σηµειώσεις σου: 
 
 
 
 

• Αγαπητά µου avatars, η  Εκπαιδευτική Εκδήλωση Εικονικής Πραγµατικότητας µόλις αρχίζει… 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
• Μπορείς να συµπληρώσεις  το αντικείµενο ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης µέσα στο περιβάλλον του SL, 

ώστε οι απαντήσεις σου να πάνε κατευθείαν στο e-mail µου. Μπορείς να πατήσεις την µπάλα που υπάρχει 
στην αίθουσα, για να λάβεις το ερωτηµατολόγιο (Σχήµα 15): 

 
Σχήµα 15: Πάτα την µπάλα, για να λάβεις το ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης 

• Κύκλωσε ή υπογράµµισε την απάντηση που σε εκφράζει περισσότερο, για να συµπληρώσεις το 
ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης του εργαστηρίου και της εκδήλωσης: 

Ήταν ενδιαφέρον το θέµα του εργαστηρίου; 
Ναι    Αρκετά    Όχι 

Είσαι ικανοποιηµένος/-η από την παρουσίαση του εργαστηρίου; 
Ναι    Αρκετά     Όχι 

Είσαι ικανοποιηµένος/-η από τα φύλλα εργασιών; 
Ναι    Αρκετά    Όχι 

Είχες  τον επαρκή χρόνο για να υποβάλλεις τις ερωτήσεις σου; 
Ναι    Αρκετά    Όχι 

Οι προσδοκίες που είχες  για το εργαστήριο, επαληθεύτηκαν; 
Ναι    Αρκετά     Όχι 

Υπήρχαν περισσότερες  "ευτυχείς" στιγµές, από ότι "ατυχείς" στιγµές στη διάρκεια του εργαστηρίου; 
Ναι     Όχι 

Έκανες καινούργιους φίλους µέσα στο περιβάλλον του SL; 
Ναι     Όχι 

Η συνεργασία  σου µε τα άλλα avatars ήταν ικανοποιητική; 
Ναι    Αρκετά    Όχι 

Θα παρακολουθούσες επόµενες εκδηλώσεις της Ακαδηµίας Αθηνών στο SL; 
Ναι     Μπορεί    Όχι 

Σε ενδιαφέρουν θέµατα σχετικά µε το περιβάλλον: 
του SL    του RL    και των 2ο  

Ο χώρος της Ακαδηµίας Αθηνών στο SL ήταν ικανοποιητικός; 
Ναι    Αρκετά    Όχι 

Θεωρείς ότι θα µπορούσε να ανθίσει µια ελληνική Κοινότητα Μάθησης µέσα στο περιβάλλον του SL; 

Ναι     Μπορεί    Όχι 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΥ! 
Στη βιβλιοθήκη της Ακαδηµίας Αθηνών στο SL µπορείς να πάρεις αντικείµενα βιβλία (εικονικής 

πραγµατικότητας)  µε τις βασικές οδηγίες χρήσης (SL TUTORIAL) του SL και µε τις σηµειώσεις της εκδήλωσης  
(Ο Ελληνικός κόσµος στο SL ) καθώς και οποιοδήποτε άλλο βιβλίο σε ενδιαφέρει. 

Μπορείς να κάνεις αίτηση για συµµετέχεις στο wiki της Ακαδηµίας Αθηνών στο SL (Request Access): 
http://athensacademy.pbworks.com/. Πολλά φροντιστηριακά (tutorials) βίντεο καθώς και βίντεο από τις 
Εκπαιδευτικές Εκδηλώσεις της Ακαδηµίας µπορείς να βρεις στο www.youtube.com, πληκτρολογώντας στην 
αναζήτηση: xrisoik. 


