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REAL
VS
VIRTUAL
Er is nogal wat spanning over de virtuele en de
‘echte’ wereld. Maar zijn het wel twee losse concepten of bestaat het één in het ander, en bestaat een virtuele realiteit eigenlijk wel?
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virtuele realiteit met een grote impact op iedereen
zijn realiteit. Wie is er nou niet liever in een virtuele
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ceren om straks alle mensen die in de virtuele wereld verblijven nog de fysieke realiteit in te krijgen.
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tussen twee tegengestelde realiteiten maar dat de
virtuele realiteit makkelijk kan bestaan binnen de
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van en-en in plaats van of-of. Door middel van het
in de fysieke realiteit toepassen van vaardigheden
geleerd in de virtuele wereld ontstaat er een feedback van skills. Virtuele werelden kunnen ook bewustwording stimuleren van bepaalde (sociale) problematiek in de fysieke wereld en zelfs bijdragen aan
(het ontwerp van) de oplossing hiervoor.
Zijn het wel twee aparte dingen; is er sprake van
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spel met een andere realiteit aanwezig binnen zijn
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het spel zolang als ik speel of kan ik het accepteren
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met de tijdelijke creatie van een realiteit binnen (of
buiten) onze algemene realiteit. Dit wordt lastig met
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er echt en het is er ook als ik er niet aan deel neem.
Er is nog wel een begin en een einde aan mijn deel           
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venvoet in WoW zet is het toch constant aanwezig in
mijn realiteit.
Hoe wij deze vraag gaan benaderen heeft te ma  ) $'   
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perspectief is dat realiteit wordt bepaald door haar
waarneming; wij bepalen realiteit doordat wij er betekenis aan toekennen. Via perceptie vindt realiteit
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siek maar daardoor niet minder echt. Of is er maar
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het andere hier minderwaardig aan? Wetenschap
is hier nog niet helemaal uit en er wordt nogal ge   $           $
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te verwachten toekomst en morele beoordeling van
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uitslaan naar de sociale constructie van realiteit
zonder fysieke beperkingen dan zitten alle sociale
wetenschappers voorlopig goed; wij zijn de experts
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is er nog veel verder onderzoek noodzakelijk.
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How online fun is changing reality.
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formance of believe in pervasive play.
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