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Εικονική πραγματικότητα για φυλακισμένους

Η εικονική πραγματικότητα για την κατάρτιση των κρατουμένων, είναι μια πρωτοβουλία της Greta du
Velay (FR), της  CIRE, του Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (ES), των καινοτόμων σωφρονιστικών
συστημάτων (PT) και της SQLearn (GR) που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (20220-200 22).

Το έργο μας

Το πρόγραμμα Virtual Reality for Training Inmates (ViRTI) δημιουργήθηκε από την ανάγκη για διεύρυνση
των  επιλογών  εκπαίδευσης  για  κρατούμενους,  οι  οποίοι  έχουν  περιορισμένη  πρόσβαση  σε  τεχνικές
πλατφόρμες. Έτσι, το πρόγραμμα ViRTI στοχεύει στη χρήση τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας για
να αντισταθμίσει  την έλλειψη πόρων σε σωφρονιστικές εγκαταστάσεις,  με εκπαιδευτικές ενότητες στον
κατασκευαστικό τομέα για να εκπαιδεύσει κρατουμένους για  διαφορετικές θέσεις εργασίας, τις συνθήκες
πρακτικής  εφαρμογής  τους  και  τις  απαιτήσεις  τους.  Επιπλέον,  τα  διαδραστικά  χαρακτηριστικά  του
gamification του VR  που ενσωματώνονται στο μαθησιακό περιεχόμενο θα προσελκύσουν περισσότερους
συμμετέχοντες  και  θα  τους  κάνει  να  διατηρήσουν  τα  κίνητρά  τους,  μειώνοντας  έτσι  τα  ποσοστά
εγκατάλειψης.

Γιατί εικονική πραγματικότητα;

Η εικονική πραγματικότητα  (VR)  είναι  μια  τεχνολογία  που επιτρέπει  να «βυθιστείτε» σε  έναν τεχνητό
κόσμο που δημιουργείται ψηφιακά.  Μπορεί να είναι μια αναπαραγωγή του πραγματικού κόσμου ή ενός
κατασκευασμένου. Η εμπειρία είναι τόσο οπτική όσο και ακουστική χάρη σε ένα ειδικό ακουστικό υψηλής
ανάλυσης  με  ευρύ  οπτικό  πεδίο  και,  σε  ορισμένες  περιπτώσεις,  απτικό  με  την  παραγωγή  ενός  εφέ
ανάδρασης. Όταν ο χρήστης είναι εξοπλισμένος με τα ανάλογα εξαρτήματα όπως γάντια ή ρούχα, μπορεί να
βιώσει αισθήσεις που σχετίζονται με την αφή ή κάποιες επιπλέον ενέργειες (χτύπημα, πρόσκρουση...). Για
εκπαιδευτικούς  σκοπούς,  επιτρέπει  στους  μαθητές  να  βιώσουν  οποιαδήποτε  πιθανή  κατάσταση  στον
εκάστοτε τομέα εργασίας.

Γιατί να χρησιμοποιήσουμε την εικονική πραγματικότητα σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα;

• Οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν με εικονικές σκηνές και να αντιμετωπίζουν κινδύνους σε ένα
ασφαλές περιβάλλον όπου μπορούν να παίρνουν αποφάσεις που δεν επηρεάζουν τον εξοπλισμό.
Έτσι, μπορούν να αναπτύξουν δεξιότητες τους σε τομείς που θα ήταν πολύ επικίνδυνοι, δαπανηροί ή
επιβλαβείς για να μελετηθούν διαφορετικά.

• Μπορεί  να  αυξήσει  το  κίνητρο  για  μάθηση  και  το  κίνητρο  για  συμμετοχή  σε  δραστηριότητες
μάθησης, ιδίως χάρη στα χαρακτηριστικά αλληλεπίδρασης και του  gamification που καθίστανται
δυνατές στα εικονικά περιβάλλοντα.

Αυτό το έργο χρηματοδοτείται και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή..
Αυτή η δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συντάκτη και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί
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• Βοηθά στην καταγραφή και διατήρηση της προσοχής των μαθητών, με αποτέλεσμα την καλύτερη
διατήρηση των πληροφοριών.

• Οι μαθητές μπορούν να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία με δραστηριότητες όπως η συναρμολόγηση
προϊόντων και η λειτουργία πολύπλοκων μηχανημάτων. Μπορούν να κινούνται και να εντοπίζουν,
να ωθούν και να εξερευνούν εικονικά αντικείμενα. Για την τεχνική εκπαίδευση, το VR αποφεύγει
την  ανάγκη  για  χρήση δαπανηρών μηχανήματων  και  επίσης  βοηθά τους  εκπαιδευόμενους  στην
παρακολούθηση της εξέλιξης της τεχνολογίας στους τομείς επαγγελμάτων που έχουν επιλέξει.

• Διευκολύνει  την  απόκτηση  επαγγελματικών  δεξιοτήτων:  Για  παράδειγμα,  το  προσωπικό  της
εφοδιαστικής αλυσίδας μπορεί να τοποθετηθεί σε μια εικονική γραμμή παραγωγής για εκπαιδευτεί
να στοιβάζει σωστά τα αντικείμενα. Το λογισμικό μπορεί να εντοπίσει και να διορθώσει τα λάθη,
εξασφαλίζοντας ότι οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να εκτελούν τη δραστηριότητα σωστά και στον
πραγματικό κόσμο.

• Επειδή  οι  κινητικές  και  οι  οπτικές  διαδικασίες  που  εκτελούμε  είναι  άρρηκτα  συνδεδεμένες,  οι
θεωρίες της γνωστικής θεωρίας ισχυρίζονται ότι οι φυσιολογικές ενδείξεις και αλληλεπιδράσεις σε
έναν εικονικό κόσμο θα μπορούσαν να διεγείρουν ένα υψηλότερο επίπεδο γνωστικής επεξεργασίας.

Χρήση εικονικής πραγματικότητας σε κρατούμενους

Τα τελευταία χρόνια, η χρήση της εικονικής πραγματικότητας σε σωφρονιστικό περιβάλλον έχει αυξηθεί
λόγω μιας ποικιλίας αναμενόμενων πλεονεκτημάτων. Μεταξύ αυτών μπορούμε να αναφέρουμε:

•  Θεραπευτικές χρήσεις:

◦  Καταπολέμηση του στρες και του άγχους

◦  Δρα ενάντια στην εξάρτηση από το αλκοόλ και τα ναρκωτικά με βάση τη θεραπεία έκθεσης-
υπόδειξης

◦  Ελάττωση σημαντικά των βίαιων συμπεριφορών που σχετίζονται με τις φυλετικές διακρίσεις,
υποβάλλοντας τους εκπαιδευομένους να γίνουν μέρος ενός έγκληματος από διαφορετική οπτική
γωνία

•  Πολιτιστικές  χρήσεις  (π.χ.  συμμετοχή  σε  θεατρική  παράσταση,  δημιουργία  εικονικών
περιβαλλόντων)

•  Ανάπτυξη κοινωνικών και συμπεριφορικών δεξιοτήτων μέσω της αφήγησης

•  Διατήρηση της επαφής με την οικογένεια που μέσω υλικού που θα έχει καταγραφεί με κάμερα 360°

•  Προετοιμασία  για  την  επανένταξη  και  ανάπτυξη  της  συνειδητοποίησης  των  κρατουμένων  με
μακροχρόνιες καταδίκες

• Ανακάλυψη νέων τομέων εργασίας χρησιμοποιώντας εκπαιδευτικό υλικό που βασίζεται σε βίντεο
360°

•  Πρόληψη της υποτροπής με την ανάπτυξη ενός ικανοποιητικού σχεδίου ζωής των κρατουμένων για
με την πορεία τους μετά την αποφυλάκιση

Το δυναμικό της εικονικής πραγματικότητας για εκπαίδευση και κατάρτιση στις φυλακές

Παρόλο που όλοι οι εμπειρογνώμονες τονίζουν τα δυνητικά οφέλη της εικονικής πραγματικότητας για την
εκπαίδευση και την κατάρτιση των κρατουμένων, δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε καμία πρωτοβουλία που
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να στοχεύει σε επαγγελματικές δεξιότητες, αλλά μόνο σε μερικές από αυτές που στοχεύουν στην ανάπτυξη
ήπιων δεξιοτήτων. Μεταξύ αυτών:

•  STEPs, Supporting Ties in the Education  οf Prisoner, για την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης μέσω
της  κατανόησης  της  συμπεριφοράς  και  των  κινήτρων  του  ατόμου  (που  υποστηρίζονται  από το
Erasmus+).

• TRAIVR,  Training of Refugee Offenders by Virtual Reality  για τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους
στην αντιμετώπιση (επίλυση προβλημάτων και  δεξιότητες ρύθμισης του συναισθήματος),  με την
υποστήριξη του Erasmus+.

• Στο Κέντρο Σωφρονιστικών Ιδρυμάτων Lledoners, Μέσω της ανάπτυξης/ενίσχυσης των soft skills
(κοινωνικές  δεξιότητες,  γνωστική  αναδιάρθρωση,  επίλυση  προβλημάτων,  συναισθηματικός
αυτοέλεγχος,  αξίες και  αυτοεκτίμηση) αναπτύσσονται  μέσω της επεξεργασίας μιας ιστορίας που
υλοποιείται σε ένα 3D περιβάλλον βασισμένο σε βίντεο 360°.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για αυτές τις δραστηριότητες και να διαβάσετε την πλήρη έρευνα σχετικά
με την συμβολή της εικονικής πραγματικότητας για την εκπαίδευση και την κατάρτιση στα σωφρονιστικά
ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων των αναλύσεων των μελετών περιπτώσεων από τις ευρωπαϊκές χώρες και
άλλα  μέρη  του  κόσμου,  και  να  αναγνωρίσετε  όλες  τις  απαιτήσεις  για  την  ενσωμάτωση  της  εικονικής
πραγματικότητας στην κατάρτισης των εκπαιδευμένων:

Επισκεφτείτε τον ιστότοπο: https://virtual.reality.for.inmates.training/

Επικοινωνία: Greta du Velay / +33 471 098 030 / cri@velay.greta.fr
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