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1. a.  Brainstorming. Scrieți tot ce vă trece prin cap când auziți 
cuvântul gadget.

1. b. Ascultați o de�iniție a cuvântului și marcați cu + informația care 
apare deja la punctul 1. a. Apoi completați informația care lipsește.

DEPENDENȚA DE TEHNOLOGIE – 
VICIUL SECOLULUI AL XXI-LEA

1. c. Spuneți ce gadgeturi folosiți și de ce vă sunt ele utile.
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2. Scrieți sub �iecare imagine cuvântul potrivit.

 microfon baterie   cameră de luat vederi   ecran

 căști    vibrație/ a vibra boxă   priză

3. Completați spațiile libere cu cuvintele de la  exercițiul 2 
și descoperiți ce gadgeturi sunt la modă acum.

Ochelarii Google conțin o 1. ........................................................, ce durează cel pu-
țin 20 de ore, un minicomputer, o 2. ........................................................ și o legătură 
wireless la Internet. Acești ochelari oferă utilizatorului posibilitatea de a fo-
togra�ia și de a înregistra tot ce vede în jur. Mai mult, cel care poartă ochela-
rii-computer poate traduce din limbi diferite și poate căuta hărți și informații 
de orice tip pe Internet. 

 (după http://www.ziare.com/google/stiri-google/google-glass-prima-lec-
tie-despre-cum-se-folosesc-ochelarii-computer-video-1233180)

Compania franțuzeasză HAPIlabs a produs HAPIfork, o furculiță care nu îți 
permite să te îngrași. HAPIfork 3. ........................................................  și se aprinde 
atunci când mănânci prea repede sau prea mult.

(după, http://www.digipedia.ro/topul-celor-mai-interesante-gadgeturi-din-2013/)

3Doodler este primul marker 3D din lume. 3Doodler împinge afară plastic 
topit, care, în contact cu aerul, se întărește în câteva minute. Astfel, poți de-
sena în aer și poți crea obiecte 3D (bijuterii, artă decorativă, forme 3D etc.).  
3Doodler este ușor de folosit. Tot ce trebuie să faci este să îl conectezi la 
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5. Lucrați în perechi! Tu și colegul tău de bancă sunteți invitați la o zi de 
naștere și hotărâți să cumpărați împreună un cadou mai special.

4. ........................................................,  și, în câteva minute, poți începe să desenezi.

(după, http://www.descopera.ro/timp-liber/12085413-p-3doodler-este-primul-marker-3d-
din-lume)

Noul ceas inteligent Gear2 ne informează despre cele mai recente apeluri, 
SMS-uri și e-mailuri printr-o serie de vibrații discrete. Gear2 devine foarte util 
atunci când avem mâinile ocupate, deoarece ne permite să primim apeluri fără 
să atingem 5. ........................................................ . Acest lucru se datorează tehnologiei 
avansate, ce permite 6. ........................................................  să se conecteze automat.   

(după,  http://economie.hotnews.ro/stiri-it-15670784-samsung-lansat-romania-ceasul-inte-
ligent-galaxy-gear-face-cum-vinde-dispozitivul-care-costa-1-300-lei.htm) 

Puteți spune că MP3-urile din zilele noastre sunt atât de mici, că nu mai avem 
nevoie de așa ceva. Dar, trebuie să recunoașteți că BoomShoe arată „cool”! Co-
nectați 7. ........................................................, dați  8. ......................................................... la 
maximum și ieșiți la alergat! Datorită unei baterii speciale, veți putea sta liniș-
tiți cel puțin 4 ore. Ce modalitate distractivă de a �i mereu în formă!!!

(după, http://www.gadget.ro/top-10-cele-mai-haioase-gadgeturi/)

4. Citiți încă o dată informațiile de mai sus și decideți pentru care dintre cele 
cinci obiecte (ochelarii Google, HAPIfork, 3Doodler, Gear2 sau BoomShoe) 
sunt adevărate a�irmațiile de mai jos.

1. Are nevoie de baterii pentru a funcționa.
2. Atrage atenția cu ajutorul vibrațiilor.
3. Poate �i folosit chiar dacă utilizatorul are mâinile ocupate.
4. Pentru a funcționa, trebuie pus în priză.
5. Este conectat la Internet. 
6. Poate �i util în lupta împotriva kilogramelor în plus.

Student A: Ești pasionat de tehnologie și consideri că gadgeturile reprezintă cadoul ideal. Dorești 
să cumperi un telefon inteligent, o tabletă, un MP3 player sau unul dintre obiectele de la exer-
cițiul 3. Încearcă să îl convingi pe colegul tău că un astfel de cadou poate �  foarte util persoanei 
care îl primește.

Student B: Consideri că prea multă tehnologie strică. Pentru tine, cadoul ideal tre-
buie să � e mai personal: o carte, un CD cu muzica preferată, un tricou cu un mesaj 
haios etc. Încearcă să îl convingi pe colegul tău că tehnologia are și dezavantaje, nu 
doar avantaje, și că un cadou poate �  frumos, chiar dacă nu costă mulți bani.
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6. Potriviți cuvintele din coloana A cu de�inițiile din coloana B.

1. inofensiv
2. viciu
3. sindrom
4. dăunător
5. înșelător
6. dependență

a. care face rău;
b. comportament nesănătos (= de exemplu, consumul de alcool, 
țigări etc.);
c. care te face să greșești; 
d. semn/simptom ce apare în timpul unei boli;
e. care nu face rău;
f. o stare în care o persoană nu mai este independentă; o stare 
provocată de alcool, droguri etc.

7. Ascultați o știre despre dependența de tehnologie și decideți 
dacă a�irmațiile de mai jos sunt adevărate (A) sau false (F).

1. Dependența de Internet este mai gravă decât dependența de tehnologie.

2. Internetul și drogurile au efecte asemănătoare asupra creierului. 

3. Persoanele care folosesc telefonul mai ales pentru a scrie mesaje nu 
suferă de sindromul vibrațiilor înșelătoare.

4. Jerald J. Block consideră că dependența de Internet nu este întotdeauna 
dăunătoare.

5. Dependența de Internet poate �i măsurată cu ajutorul unui test creat de 
cercetătorii norvegieni.

8. Lucrați în grup! Identi�icați câteva avantaje și câteva dezavantaje ale 
utilizării tehnologiei moderne. Clasi�icați-le în funcție de cât de bene�ice/cât 
de dăunătoare sunt ele pentru om. Argumentați-vă alegerea.

Avantaje

Dezavantaje
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9. Răspunde la întrebările de mai jos și descoperă cât de dependent ești de 
telefonul tău mobil. Apoi, propune câteva soluții pentru a scăpa de această 
dependență. 

Majoritatea răspunsurilor (a)
Pentru tine, telefonul este numai un obiect util. Este practic pentru a trimite mesaje, 

pentru a ține legătura cu ceilalți și pentru a �i folosit în situații de urgență. Felicitări! Nu 
trebuie să îți faci griji în legătură cu dependența de telefonul mobil.

Majoritatea răspunsurilor (b)
Telefonul este un bun mod de a-ți petrece timpul liber. Este un prieten bun cu care 

te relaxezi. Mai mult, nu ai probleme când nu ai telefonul la tine. Super! Ai găsit echilibrul 
perfect pentru a folosi telefonul mobil. Continuă tot așa!

Majoritatea răspunsurilor (c)
Ai grijă cum folosești telefonul mobil. Pentru tine acesta a devenit mai mult decât 

un prieten. Când trebuie să îl închizi, nu te simți bine. Veri�ici tot timpul dacă ai 
primit mesaje și factura ta e foarte mare. Încearcă să îți închizi telefonul în timpul 
nopții și mai lasă-l uneori acasă, ca să te poți întâlni și să poți vorbi cu prietenii tăi 
fără întreruperi. Dacă nu reușești să îl folosești mai puțin, ar �i bine să ceri ajutorul 

unui specialist, deoarece ești dependent de telefonul mobil.

1. De ce ai telefon mobil?
a. Să pot apela la ajutor în caz de urgență.
b. Ca să țin legătura cu prietenii mei. 
c. Ca să pot �i întotdeauna sunat. 

2. Când îți închizi telefonul?
a. Când vreau să stau relaxat.
b. Noaptea și la școală.
c. Niciodată.

3. Cât de mult vorbești la telefon pe zi?
a. Sub o oră. 
b. În jur de două ore.
c. Patru ore sau mai mult.  

4. La școală, în timpul orelor, telefonul tău este 
a. întotdeauna închis.
b. deschis doar dacă aștept un apel sau 
un mesaj important, în rest, pe silențios sau 
închis.
c. deschis. Nu îl închid niciodată.

5. Câte mesaje trimiți pe zi? 
a. Cam 5.
b. În jur de 15.
c. Mai mult de 20.

6. De unde știi că ai primit un SMS nou?
a. Nu știu imediat. Durează un timp până 
îl observ, de obicei îl văd când mă uit la 
telefon.
b. Păi... aud telefonul când sună.
c. Îmi țin telefonul la vedere ca să văd imediat.

7. Când îți uiți telefonul acasă
a. te întorci să îl iei.
b. nu-ți pasă.
c. te gândești dacă ai nevoie de el, apoi 
hotărăști dacă merită sau nu să te întorci 
după el.

8. Facturile tale de telefon sunt
a. foarte mici.
b. nici mici, nici mari.
c. foarte mari.

9. Câte telefoane ai?
a. Doar unul.
b. Două.
c. Mai mult de două.

10. Unde este telefonul tău acum?
a. Nu știu. 
b. Undeva prin cameră/ghiozdan/geantă.
c. Exact lângă mine.


