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Virtualiteit 
Al sinds de uitvinding van de boekdrukkunst wordt er gediscussieerd en van gedachten 

gewisseld over de invloed van de media op mens en maatschappij. Vervreemdt het omgaan 

met de media mensen van hun eigen aard en omgeving en plaatst het hen steeds meer in 

illusoire werelden? Welke betekenis hebben echte en virtuele leefomgevingen voor de mens 

en de menselijke ontwikkeling? Heeft het verblijf in virtuele ruimten gevolgen voor de 

mensen die zich daarbinnen verplaatsen? Hoe vervagen de grenzen tussen realiteit en 

virtualiteit? 

 

Plan van aanpak: virtualiteit 

° Wat is echt en wat is virtueel? 

° Is de scheiding tussen echt en virtueel een illusie? 

° Wat is het verschil tussen droom, verbeelding en fantasie? 

° Is een droom "virtual reality"? 

° Is alles mogelijk in "virtuele werelden"? 

° Verandert het internet onze seksualiteit? 
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° Welke nieuwe vormen van sociale relaties ontstaan er in de virtuele realiteit? 

° Hoe veranderen relaties door de virtualisering van onze wereld? 

° Wat betekenen echte en virtuele ruimtes voor jou? 

 

Activiteiten  

Denk na over:  

° Waar vindt virtualisatie van levensprocessen plaats? 

° Maak een lijstje en denk na over de gevolgen!  

 
Denk na over:  virtuele werelden en virtualiteit:  

o Waar komen ze vandaan?   

o Waarom?  

o Waar leiden ze naartoe? 
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