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Χαρακτικό αγνώστου καλλιτέχνη,1873 
Ένας μεσαιωνικός ιεραπόστολος βρίσκει το σημείο όπου ο ουρανός 
και η γη συναντιούνται.

Φωτογραφία εξωφύλλου: 
Το Νεφέλωμα της Ροζέτας - μια περιοχή 
σχηματισμού νέων άστρων του Γαλαξία μας.
Από το λεύκωμα:  «Αστεροσκοπείο Σκίνακα: Με 
θέα το Σύμπαν», των Μάκη Παλαιολόγου & Γιάννη 
Παπαμαστοράκη, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις 
Κρήτης, 2010
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Η   εικονική πραγματικότητα (virtual reality, VR) ορί-
ζεται ως «μια προσομοίωση, που δημιουργείται από 
τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, μιας τρισδιάστατης 

εικόνας ή περιβάλλοντος με το οποίο μπορεί το άτομο να 
αλληλεπιδράσει με ένα φαινομενικά πραγματικό ή φυσικό 
τρόπο με τη χρήση ειδικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 
όπως ένα κράνος με ενσωματωμένη οθόνη ή γάντια με 
αισθητήρες» (Freina & Ott, 2015).

Ο εξοπλισμός και οι ιδιότητες του συστήματος που 
χρησιμοποιεί η τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας 
δημιουργούν μια αίσθηση εμβύθισης (immersion) 
στο εικονικό περιβάλλον. Ο χρήστης περιβάλλεται 
από μια ροή εικονικών ερεθισμάτων και αισθάνεται 
απορροφημένος μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Τα γυαλιά 
εικονικής πραγματικότητας (virtual reality headset) 
περιλαμβάνουν μια στερεοσκοπική οθόνη τοποθετημένη 
και προσαρμοζόμενη στο κεφάλι (head-mounted display, 
HMD), που παρέχει ξεχωριστές εικόνες για το κάθε μάτι, 
στερεοφωνικό ήχο και αισθητήρες παρακολούθησης των 
κινήσεων της κεφαλής, και απομονώνουν ουσιαστικά 
την προβολή του εξωτερικού περιβάλλοντος. Έτσι, 
δημιουργείται η αντίληψη της φυσικής παρουσίας 
(presence) του ατόμου μέσα στο εικονικό περιβάλλον 
εστιάζοντας σε οπτικά, ηχητικά και κάποιες φορές σε απτικά 
ερεθίσματα με τα οποία ο χρήστης μπορεί να αλληλεπιδρά 
σε πραγματικό χρόνο μέσω πολλαπλών αισθητήριων 
καναλιών που του επιτρέπουν να συμπεριφερθεί όπως θα 
συμπεριφερόταν σε συνθήκες του πραγματικού κόσμου. 
Συνεπώς, ο χρήστης μπορεί να στρέφει το σώμα του και 
να κινείται μέσα στο εικονικό περιβάλλον όπως ακριβώς 
κάνει και στον πραγματικό κόσμο. Η ψηφιακή ρύθμιση 
του υπολογιστή ανταποκρίνεται με πολύ υψηλό ρυθμό σε 

αυτές τις κινήσεις με αποτέλεσμα να δημιουργείται και 
να διατηρείται η ψευδαίσθηση της παρουσίας του ατόμου 
μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Επίσης, είναι έντονη και η 
ψευδαίσθηση ότι τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στο 
εικονικό περιβάλλον συμβαίνουν πραγματικά.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία έχει αναπτυχθεί και διαδοθεί 
ευρέως τις τελευταίες δεκαετίες σε διάφορους τομείς όπως 
είναι η ψυχαγωγία (π.χ. παιχνίδια σε κινητά τηλέφωνα 
και παιχνιδοκονσόλες), η εκπαίδευση, η κατάρτιση (π.χ. 
προσομοιωτές αεροσκαφών), ο στρατός, η χειρουργική 
και οι ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις. Μάλιστα, τα 
τελευταία χρόνια αναπτύσσονται συνεχώς νέου είδους 
παρεμβάσεις που βασίζονται στην τεχνολογία VR με στόχο 
την αντιμετώπιση όλο και περισσότερων διαταραχών (π.χ. 
άγχος, φοβίες, κατάθλιψη, διαταραχή μετατραυματικού 
στρες, ΔΕΠ-Υ (διαταραχή ελλειμματικής προσοχής-
υπερκινητικότητα), διαταραχές αυτιστικού φάσματος 
κ.λπ.) τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά.

Με βάση την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, οι 
περισσότερες έρευνες που χρησιμοποιούν VR ως μέρος 
της θεραπευτικής παρέμβασης αφορούν κυρίως ενήλικο 
πληθυσμό. Ωστόσο, έχει διαφανεί η θετική της επίδραση 
και σε παιδιά. Ζητήματα όπως η κοινωνική αγχώδης 
διαταραχή, η σχολική άρνηση και άλλες δυσκολίες φαίνεται 
να αντιμετωπίζονται με ενθαρρυντικά αποτελέσματα. 
Επίσης, οι περισσότερες έρευνες αφορούν την κλινική 
χρήση του VR σε παιδιά και εφήβους με διαταραχή 
αυτιστικού φάσματος. Ενθαρρυντικά αποτελέσματα 
έχουν καταγραφεί σε θέματα επικοινωνίας και στην 
εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων σε αυτά τα παιδιά, τα 
οποία φαίνεται να είναι πιο δεκτικά στη χρήση του VR ως 
μέρος της παρέμβασης συγκριτικά με άλλες παρεμβάσεις. 

Ιουλιανή Παχίτη 
Υπ. Διδάκτωρ 
Τμήμα Ψυχολογίας ΠΚ

Παναγιώτα Δημητροπούλου 
Επίκουρη Καθηγήτρια 
Τμήμα Ψυχολογίας ΠΚ

  
ΕΡΕΥΝΑ

Εικονική Πραγματικότητα:
Μια καινοτόμος μέθοδος παρέμβασης
για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
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Ακόμη, η χρήση του VR σε παρεμβάσεις για παιδιά με 
ΔΕΠ-Υ μπορεί να μειώσει το κόστος και το χρόνο της 
παρέμβασης και να βελτιώσει τη μνήμη εργασίας, την 
επιτελική λειτουργικότητα και τις γνωστικές διαδικασίες 
(π.χ. επαγρύπνηση, συντηρούμενη προσοχή).

Οι ιδιότητες του VR το καθιστούν ως ένα χρήσιμο 
εργαλείο για τη δημιουργία επιστημονικά τεκμηριωμένων 
κλινικών εφαρμογών για την αξιολόγηση, την παρέμβαση 
και την παρακολούθηση της προόδου στις περιπτώσεις 
παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και νευροαναπτυξιακές 
δυσλειτουργίες (neurodevelopmental dysfunctions). 
Ένα σημαντικό πλεονέκτημά του είναι η ικανότητα 
για δημιουργία διαφορετικών υποθετικών σεναρίων 
τα οποία μπορεί να είναι δύσκολο να 
ανακατασκευαστούν στον πραγματικό 
κόσμο, αλλά μπορούν να αποδειχθούν 
ιδιαίτερα βοηθητικά στη θεραπεία εφόσον 
αξιοποιηθούν κατάλληλα. Επίσης η 
τεχνολογία του VR παρέχει τη δυνατότητα 
δημιουργίας εικονικών εμπειριών που 
μπορούν να αναπαράγουν τη φυσική 
πραγματικότητα κάτω από ελεγχόμενες ή 
προσιτές συνθήκες δίνοντας παράλληλα 
την ευκαιρία στα παιδιά για αναπαραγωγή 
πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων μέσα στο 
εικονικό περιβάλλον κατά την κλινική 
τους εκπαίδευση.

Επιπρόσθετα, η χρήση του VR ως μέρος 
της θεραπευτικής παρέμβασης προσφέρει 
στους θεραπευτές ευελιξία και έλεγχο. 
Η ευελιξία είναι ιδιαίτερα σημαντική 
για τα παιδιά με νευροαναπτυξιακές δυσλειτουργίες 
και μαθησιακές δυσκολίες, καθώς αποτελούν ιδιαίτερα 
ετερογενείς ομάδες που χρήζουν εξατομικευμένης 
παρέμβασης και εκπαίδευσης. Η εξατομίκευση της 
παρέμβασης με τη χρήση του VR μπορεί να επιτευχθεί 
ενσωματώνοντας τα ενδιαφέροντα, τις δυνατότητες 
και τις προτιμήσεις του κάθε παιδιού στο πρόγραμμα, 
τροποποιώντας την πολυπλοκότητα του εικονικού 
περιβάλλοντος. Με αυτό τον τρόπο ενισχύονται 
επιτελικές λειτουργίες όπως η προσοχή και η διατήρησή 
της, ενώ παράλληλα περιορίζονται ερεθίσματα που 
προκαλούν διάσπαση. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα είναι 
ότι δίνεται η δυνατότητα για επανάληψη ενός επιπέδου 
δυσκολίας μέχρι το παιδί να κατακτήσει τη δεξιότητα 
που απαιτείται. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της άμεσης 
ανατροφοδότησης, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 
επίδραση της παρέμβασης. Επιπλέον, το VR μπορεί να 
προσφέρει πολυαισθητηριακές ευκαιρίες εκπαίδευσης 
νέων δεξιοτήτων και την αίσθηση της εμβύθισης από 
μέρους των παιδιών σε ένα περιβάλλον που είναι παρόμοιο 

με αυτό στο οποίο αναμένεται να μεταβιβαστούν οι 
δεξιότητες που θα αποκτηθούν. Επομένως, μέσα από ένα 
πιο διασκεδαστικό και διαδραστικό εργαλείο αυξάνεται η 
ποιότητα της εμπειρίας, η κινητοποίηση και η μάθηση των 
παιδιών.

Σύμφωνα με τις παραπάνω σύγχρονες μελέτες και εξελίξεις 
για τη στήριξη παιδιών με δυσκολίες στη μάθηση, στο 
Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας του Τμήματος 
Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης βρίσκεται σε 
εξέλιξη η σχεδίαση ενός πολυεπίπεδου προγράμματος 
παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠ-Υ, καθώς και για τους 
γονείς τους, αξιοποιώντας τις δυνατότητες

του VR ως στοιχείο της παρέμβασης. Η συγκεκριμένη 
μελέτη αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής 
Κοινοπραξίας (European Consortium) 
Neo-PRISM-C (http://www.neoprismc.
org) και χρηματοδοτείται από την ΕΕ (Ma-
rie Skłodowska-Curie Actions-Innova-
tive Training Networks). Το παρεμβατικό 
πρόγραμμα θα εφαρμοστεί δωρεάν ως 
κοινωνική παροχή του Εργαστηρίου σε 
οικογένειες που διαμένουν στην περιφέρεια 
της Κρήτης και θα περιλαμβάνει 
εκπαίδευση τόσο των γονέων όσο και των 
παιδιών. Απώτερος στόχος είναι η βελτίωση 
των γνωστικών και συμπεριφορικών 
δεξιοτήτων των παιδιών με ΔΕΠ-Υ και 
η εκμάθηση αποτελεσματικών γονικών 
πρακτικών στους ενήλικες. Μέσα από τη 
μελέτη των παραγόντων που συμβάλλουν 
στην επιτυχή εφαρμογή των παρεμβάσεων, 

θα δοθεί η ευκαιρία να διαπιστωθεί κατά πόσο η τεχνολογία 
VR μπορεί να αποτελέσει μια καινοτόμο και αξιόπιστη 
μέθοδο μελλοντικών παρεμβατικών προγραμμάτων σε 
πληθυσμούς με παρόμοια χαρακτηριστικά.

Βλέπε εδώ ενδεικτική βιβλιογραφία

Απώτερος στόχος 
είναι η βελτίωση 
των γνωστικών και 
συμπεριφορικών 
δεξιοτήτων των 
παιδιών με ΔΕΠ-Υ 
και η εκμάθηση 
αποτελεσματικών 
γονικών πρακτικών 
στους ενήλικες

http://www.neoprismc.org/
http://www.neoprismc.org/
https://www.uoc.gr/files/items/8/8226/03.pdf
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