Magyar Lecke: Modern technológia – Jó is meg nem is?
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Beszélgetés: Modern technológia – Mennyit és hogyan?
1. Te digitálisan írástudó vagy?
2. Neked milyen számítógéped van: asztali vagy hordozható (laptop)?
Neked van táblagéped?
3. Te milyen gyakran használod a számítógépet? Te napi szinten használod?
4. Ha naponta használod, akkor egy nap mennyi időt töltesz a számítógépen?
5. Te mire használod a számítógépet? Te mit csinálsz a számítógépen? Válassz ezek közül:
- emailezel
- internetezel / a világhálón keresel vagy böngészel információt
- olvasol híreket
- megnézed az időjárás előrejelzést
- hallgatsz zenét
- keresel hirdetést
- nézel filmet, videót, YouTube csatornát
- használod a szótárat / szövegfordítást
- használsz szövegszerkesztő programokat
- írsz / gépelsz valamit
- tanulsz online
- interneten vásárolsz
- banki befizetést csinálsz / végzel
- megnézed a közösségi médiát (például Facebookot, Twittert)
- a munkádhoz kell a számítógép
- más: ________________!
6. Neked van vezetékes telefonod? Mobiltelefonod?
7. Neked van okostelefonod? Te mire használod a telefonodat?
8. Te naponta hányszor telefonálsz? Általában kit hívsz?
9. Te egyetértesz ezzel az állítással?
Az információs társadalom korában élünk, ezért a digitális írástudás a műveltség alapvető
és elengedhetetlen része.
10. Szerinted a modern technológia hogyan segít a kommunikációban? A tanulásban?
11. Mi a modern technológia hátránya? Tudsz mondani néhány példát?

Nyelvtan: Nekem kell…
Nekem szükségem van …-ra/-re

Nekem kell…

Nekem szükségem van…

Neked kell…

Neked szükséged van…

Neki kell…

Neki szüksége van…

Nekunk kell…

Nekünk szükségünk van…

Nektek kell…

Nektek szükségetek van…

Nekik kell…

Nekik szükségük van…

Példák:
1.

Az én számítógépem régi.
Nekem kell egy új számítógép.
Nekem szükségem van egy új számítógépre.

2.

Kamilla lázas. Neki magas láza van.
Kamillának kell lázcsillapító.
Neki szüksége van lázcsillapítóra.

Gyakorlás: Mi kell neked? Mire van szükséged neked?

1.

Én akarok venni egy okostelefont, de nekem nincs elég pénzem.
Nekem kell egy kis pénz.
Nekem szükség________________________________.

2.

Én nem tudom megcsinálni ezt a feladatot. Segítesz nekem?
Nekem kell a segítséged.
Nekem szükség________________________________.

3.

Anikó nem fejezte be a munkáját. Ő még tíz percig fog dolgozni.
Anikónak kell egy kis idő.

Neki szükség___________________________________.

4.

Imre munkát keres. Ő akar egy jó állást.
Imrének kell egy jó állás.
Neki szükség____________________________________.

5.

Barbara, te nem jól nézel ki. Azt hiszem, te fáradt vagy, mert sokat dolgozol.
Barbara, neked kell egy kis pihenés.
Barbara, neked szükség_____________________________.

Olvasmány: Modern technológia – Változások
Olvasd el a szöveget és válaszolj a kérdésekre!

A mai világ nagyon felgyorsult. Igen, mi egy felgyorsult világban élünk a 21. század elején. Úgy
tűnik, a modern technológia nélkül nem is tudunk élni.

Az élet minden területén jelen van a technológia: a munkahelyen, az iskolában, a tanulásban, a
mindennapi helyzetekben, a családban. Ez azt jelenti, hogy jobb lett az életünk? Igen, a
technológia sok kényelmet, több kommunikációs csatornát ad. Ez azonban nem mindig jelenti
azt, hogy ‘jobban’ kommunikálunk egymással.

Itt van például a Molnár család. Egy szép nagy család két fiú és két lánygyermekkel. Erik 17
éves, Levente 15, Lili-Anna 13, Olivia pedig 11 éves. Az apa, Ákos egy nagy cégnél van vezető
beosztásban, az anya, Mariann pedig fogorvos. A család jó anyagi körülmények között él. A
családban van két autó. Molnárék egy kétemeletes családi házban laknak, ahol van 4 televízió, 4
számítógép, 6 táblagép, és 6 okostelefon. Mindegyik családtagnak van táblagépe és
okostelefonja. Olivia a múlt hónapban kapta a telefonját. Ez már a második.
A család egyre ritkábban ül le az ebédlőasztalhoz együtt. Ákos sokat túlórázik, Mariann pedig a
háznál is fogad betegeket, mert van neki egy magánrendelője. Iskola után a gyerekek
hazamennek és vagy számítógépeznek, vagy videóznak vagy a barátaikkal textelnek. Lili-Anna
naponta órákat tölt a telefonján. Az egyik barátnőjével napi két órát is tud csevegni. Levente
nagyon szeret videó játékokat játszani. Sokszor nem tudja abbahagyni a játékot, pedig már

lefekvési idő van. Erik állandóan a számítógépen van. Sokszor éjfél után megy aludni, ezért
másnap fáradt az iskolában. Nem csoda, hogy nem tud figyelni az órán! Olivia nagyon szereti a
rajzfilmeket nézni. Ő állandóan a tévé előtt ül. Van, amikor elfelejti megcsinálni a házi feladatát,
mert teljesen belemerül a rajzfilmekbe.
Egyik nap Mariann szabadnapos. Ma ő nem dolgozik. Ő otthon marad és elhatározza, hogy ma
este együtt fog vacsorázni a család. Finom vacsorát készít… Kész a vacsora és megteríti az
asztalt. Hívja a gyerekeket az asztalhoz, de senki nem jön. Másodszor, harmadszor is hívja őket,
de senki nem jön be az ebédlőbe. Hol vannak a gyerekek? Hát persze! Mindenki csinálja a maga
megszokott dolgát: Lili-Anna telefonál, Olivia tévét néz, Erik a számítógépen van, Levente pedig
videózik. És hol van Ákos? Megígérte, hogy ma itthon lesz vacsorára. de még nincs itthon,
biztosan megint túlórázik. “Na, ez így nem mehet tovább – gondolja Mariann. – Itt változtatni
kell.”

Kérdések
1. Szerinted miért gondolja Mariann, hogy a család életében változás kell?
2. Szerinted milyen változások fognak történni ebben a családban?
Kinek min kell változtatni?
Ákosnak?
Mariann-nak?
Eriknek?
Leventének?
Lili-Annának?
Oliviának?
3. Szerinted mi fog történni, ha a családtagok nem változtatnak ezeken a szokásokon?

Feladat: A technológia előnyei és hátrányai
Ezek közül melyik előny, melyik hátrány? Írd be a táblázatba!

1. A koronavírus járvány alatt tudunk tanulni online (például zoom-on).
2. A kommunikáció gyorsabb.
3. Sok hamis információ és álhír van a világhálón.

4. Összekapcsol embereket távoli helyekről is.
5. Sok időt elvesz és függőséget okozhat.
6. Mindig kell a legújabb kommunikációs eszköz ebben a gyorsan változó világban.
7. Sokba kerül.
8. Kényelmes és időt lehet spórolni vele (például online vásárlás).
9. Nincs személyes emberi kapcsolat.
10. Sok felesleges információval leterheli az ember agyát.
11. Ellustít, például kiszorítja a könyvolvasát és a kézzel való írást.
12. A világot közel hozza az emberekhez.
13. Naprakész ismeretet és hasznos tudást ad.

Modern technológia
Előny (+)

Hátrány (–)

