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Second Life to bardzo popularny wirtualny świat stworzony przez firmę Linden Labs w
Kalifornii w roku 2003. Głośno stało się o nim na początku obecnego roku kalendarzowego,
gdy zaistniała w nim pierwsza milionerka (licząc w dolarach USA), która zdobyła swoją
fortunę projektując i sprzedając (wirtualne) domy i rezydencje. W drugim Ŝyciu mieszkańcy
(jest ich juŜ blisko 10 milionów) robią właściwie to samo, co w pierwszym: budują domy,
pracują, bawią się, flirtują, kochają, przyjaźnią, kłócą... TakŜe uczą się i studiują.
Właśnie o nauce języków obcych (w szczególności języka angielskiego) w drugim Ŝyciu
mówić będę w swoim wykładzie. Skoncentruje się na wyspie wirtualnej, która nazywa się
English Village i jest centrum nauki języka angielskiego w drugim Ŝyciu. Zaproponuję
słuchaczom krótką wycieczkę po wyspie i wywiad z dyrektorem centrum językowego Second
Life English mieszczącego się na niej.
Będę starał się przekonać słuchaczy, Ŝe nauka języka (i wszelkich innych przedmiotów) w
drugim Ŝyciu moŜe być nie tylko efektywna, lecz równieŜ efektowna. Wirtualne środowisko
nauki stwarza moŜliwości, o których tylko marzyć moŜe nauczyciel i uczeń w szkole:

(a) pełne 'zanurzenie' w obcojęzycznej rzeczywistości, (b) w pełni multisensoryczne i
multimedialne doświadczenie komunikacyjne, (c) wirtualna autentyczność zadań językowych
i komunikacyjnych, (d) moŜliwość natychmiastowej symulacji róŜnych scenerii dla zadań
komunikacyjnych, (e) zaangaŜowanie emocjonalne ucznia. Poza wszystkim innym... w
drugim Ŝyciu jest pięknie!
Zainteresowane osoby zachęcam do przejrzenia hiperlinków do materiałów związanych z
edukacją w drugim Ŝyciu na tej stronie: http://ifa.amu.edu.pl/~swlodek/Second_Life.html.
Zdjęcia mojego avatara (Wlodek Barbosa) z przygód w Drugim śyciu umieściłem tutaj:
http://www.facebook.com/album.php?aid=9849&l=a78cc&id=730881500. Blog Second Life
English mieści się pod tym adresem: http://www.secondlifeenglish.com/news.php, zaś
dyskusje prowadzone przez grupę Second Life English odbywają się w publicznej przestrzeni
wirtualnej zwanej FaceBook: http://www.facebook.com/group.php?gid=2444861923.
Wyjątki z transkryptu lekcji jezyka angielskiego w English Village:
•
•
•
•
•

what time is it now in your country? its 3:30 AM in Japan / it's 20:30 in Germany /same in
France / I'm from Japan, too. soo sleepy! / im okay, i have took a nap
I cant see you. Help i am lost
please sit on one of the black cubes
Does everyone know where the roof is? / Can you fly with me? Come on!
I'd best be going. / Nice to have met you all. / I hope to see you next Friday.

Wybrana opinia studentki:
"I have to say that I enjoy big time all the English classes, they are meaningful and we can
learn as the same time as we have fun and we get to know each other. They are in a context
and with some interesting topics. Related to the voice I have to say that I'm one of those who
feel terribly frightened when I have to talk.. and I'm not exagerating... :)) I think I have a real
problem about it but I think that the only way to solve that problem is talking. If we really
want to learn we must face our difficulties and try. I had had one of the best experiences in SL
some days ago. I met Redy and Antonella and they encouraged me to talk...I can't tell you
how nervous I felt... but finally I dared to talk and I don't regret it. When I finally said bye
because I had to go I ended with a smile in my face and a happiness I hadn't felt before"

