HONORS: Target Vocabulary
Study Lists
& Summary Questions
Unit 10 – Text 2: Second life
Theme: TECHNOLOGY – Virtual reality
Collocations: Study these phrases and learn them by heart.
§A
three-dimensional.. environment

= ένα τρισδιάστατο περιβάλλον

virtual.. world

= εικονικός κόσμος

social.. networking site

= δικτυακός χώρος κοινωνικής δικτύωσης

member of the online.. community

= μέλος της διαδικτυακής κοινότητας

your digital alter.. ego

= ο ψηφιακός σου ‘δεύτερος εαυτός’

to endow your avatar with.. properties

= το να προικίζεις τη ψηφιακή σου περσόνα (άβαταρ)
με ιδιότητες

modes of.. communication

= τρόποι επικοινωνίας

form of.. entertainment

= τύποι διασκέδασης

in the field of.. learning

= στον τομέα της μάθησης

instant.. message technology

= τεχνολογία άμεσης λήψης-αποστολής μηνυμάτων

to serve a.. use

= το να εξυπηρετεί μια χρήση

§B
level of.. literacy

= το επίπεδο της μόρφωσης

user.. -generated content

= περιεχόμενο που παράγεται από τον χρήστη

a digital.. duplicate of a monument

= ένα ψηφιακό αντίτυπο ενός μνημείου

minute.. details

= μικροσκοπικές λεπτομέρειες

to examine in.. detail

= το να εξετάζεις με λεπτομέρεια

to explore a location.. through your avatar

= το να εξερευνείς μία τοποθεσία μέσω της
ψηφιακής σου περσόνας

a molecular.. structure

= μια μοριακή δομή

an architectural.. design

= ένα αρχιτεκτονικό σχέδιο

a high.. -profile university

= ένα πανεπιστήμιο υψηλής κλάσης

to cede control.. to the students

= το να παραχωρείς τον έλεγχο στους μαθητές
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to control what.. transpires in a classroom = το να ελέγχεις το τι συμβαίνει μέσα στην τάξη
one digital.. persona

= μια ψηφιακή περσόνα

many digital.. personae

= πολλές ψηφιακές περσόνες

academic..field

= ακαδημαϊκό πεδίο

to practice various scenarios.. virtually

= το να ασκείς εικονικά διάφορα σενάρια

[one scenario – many scenarios]
it lends itself.. to the cause

= προσφέρεται για αυτό το σκοπό

§C
to embrace a new medium of.. learning

= το να υιοθετήσεις ένα νέο μέσο εκμάθησης

to arouse.. interest

= το να εγείρεις το ενδιαφέρον

the interest may.. wane over time

= το ενδιαφέρον μπορεί να φθίνει με τον καιρό

the popularity may.. recede

= η δημοτικότητα μπορεί να υποχωρήσει

emerging.. technologies

= νεο-εμφανιζόμενες τεχνολογίες

to meet the.. expectations

= το να ανταποκρίνεσαι στις προσδοκίες

an initial period of.. enthusiasm

= μια αρχική περίοδος ενθουσιασμού

to deliver what.. you promise

= το να πραγματοποιείς ότι υπόσχεσαι

it will render.. obsolete

= το να καταστεί παρωχημένο

it will render obsolete.. by something newer = θα καταστεί παρωχημένο από κάτι νεότερο

Summary and Oral Presentation
WRITE a summary (~80 words) of the text and prepare an oral presentation following questions
below. Use as many of the collocations as possible!

a. Is the ‘Second Life’ a social network site or a learning site? Why?
b. How can universities benefit from the creation of virtual worlds? How can medical
students or students of architecture benefit for digital representations?

