TELEFONÁT / CHAT
ORGANIZÁTOR (Ján Závodský) zabudol čakať na profesora
Nortona na vlakovej stanici v Bratislave a teraz čaká na letisku
vo Viedni na docentku Stojanović.
Ponuka riešení:
- počkať na Jána 60 minút, objednať si taxík, ísť na hotel
trolejbusom 201 a električkou číslo 8

PETER je na služobnej ceste v Žiline. Zabudol, že manželka
mala dnes pricestovať. Príde domov o 4 hodiny.
Ponuka riešení:
- čakať v obchodnom centre pri dome, ísť do reštaurácie oproti
domu, telefonovať susedom (majú druhý kľúč)

HOSŤ (profesor Norton) čaká na organizátora konferencie Jána
na vlakovej stanici v Bratislave.
Problémy:
- nehovoriť po slovensky ani po anglicky, nemať číslo na taxi
službu, nemať eurá

HELENA pricestovala popoludní domov a nemá kľúč. Čaká
pred domom v Bratislave na manžela Petra, je veľmi unavená.
Problémy:
- mať 2 veľké ťažké kufre, byť veľmi unavená, susedia nebyť doma

TEST – Ste závislý od internetu?
1. V reštaurácii čakáte na jedlo a:
a) fotíte jedlo a zavesíte na FB informáciu o reštaurácii.
b) pýtate si heslo na wifi / čakáte a četujete / surfujete.
c) pozeráte sa na partnera, ktorý sa hrá s mobilom.
d) mobil nemáte na stole.
2. Ráno vstanete a:
a) skontrolujete mobil / odpoviete na správy.
b) idete na WC a čítate si tam správy / noviny.
c) vypnete budík na mobile a idete piť kávu / raňajkovať.
d) ešte 5 minút ležíte v posteli.
3. Ste na párty a:
a) všetko fotíte, zavesíte fotky online a tagujete ľudí.
b) jete, pijete, rozprávate sa s ľuďmi a kontrolujete si mobil.
c) urobíte jednu spoločnú selfie a mobil dáte do tašky.
d) mobil ste zabudli doma.

4. Cestujete vlakom / autobusom a:
a) pozeráte film / surfujete / četujete / mejlujete / telefonujete.
b) pracujete na počítači a kontrolujete jedným okom mobil.
c) čítate si knihu, časopis / odpoviete na sms / telefonujete.
d) pozeráte cez okno / spíte / jete / rozprávate sa so spolucestujúcimi.
5. Ste v prírode a:
a) fotíte prírodu / hľadáte wifi signál / telefonujete.
b) počúvate cestou hudbu / pozeráte si prírodu / jete.
c) použijete online mapu a urobíte si 1 fotografiu v cieli.
d) máte vypnutý mobil, počúvate vodu, les, spev vtákov.
6. Večer ležíte v posteli a:
a) pozeráte film na tablete / četujete / ste na FB-ku.
b) počúvate relaxačnú hudbu / rádio / TV reláciu z mobilu.
c) zapnete budík na mobile a idete spať.
d) čítate knihu / relaxujete / mobil nemáte v spálni.

Ktorých odpovedí máte najviac?
A: Ste mobilový fanatik! Žijete v dvoch realitách, ale väčšinou v tej virtuálnej. Vypnutý mobil je trauma.
B: Mobil je pre vás veľmi dôležitý. Neviete sa na 100 % koncentrovať na aktivitu alebo na rozhovor s ľuďmi.
C: Mobil používate, ale vy ste pánom situácie. Vybitý mobil nie je pre vás šokom.
D: Žijete offline. Mobil je praktická vec, ale nechcete ho mať stále pri sebe.
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