THUISOPDRACHT gs

Angst voor nieuwe dingen
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Door de geschiedenis heen zijn er talloze uitvindingen gedaan. Deze uitvindingen
vinden wij nu heel normaal, bijvoorbeeld de fiets of de mobiele telefoon. Maar
toen deze uitvindingen geïntroduceerd werden, vonden mensen het maar enge
dingen. Je gaat met deze thuisopdracht zelf ontdekken dat er nu nog steeds
uitvindingen worden gedaan waar mensen bang voor zijn.
Mensen vinden het niet altijd fijn als dingen veranderen. Bijvoorbeeld in de negentiende
eeuw, toen de eerste spoorlijn werd geopend. De eerste stoomtrein reed van Amsterdam
naar Haarlem. Het ritje duurde maar 25 minuten. De trein reed 20 km per uur. De mensen
van toen waren aan koetsen, paarden en trekschuiten gewend en vonden de trnein vreselijk
snel. Er gingen allerlei spookverhalen rond dat je kon stikken door de snelheid van de trein
of enge ziektes kon krijgen.

opdracht 1

Bekijk het fragment over de zelfrijdende auto: https://www.youtube.com/watch?v=AudEpJuZhd0
Bedenk twee redenen waarom sommige mensen bang zijn voor de zelfrijdende auto:
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Opdracht 2

Bekijk het filmpje over mobiele telefoons: https://youtu.be/mQVkpdzPGtQ
Twintig jaar geleden was het nog niet normaal dat iedereen altijd bereikbaar was via een mobiele telefoon. In
1998 werden een aantal mensen op straat geïnterviewd over de mobiele telefoon. In 2019 werden deze mensen
opnieuw geïnterviewd.
a. Is hun mening veranderd? Hoe komt dit?
															
														
b. Waarom waren sommige mensen in 1998 bang voor de komst van de mobiele telefoon?
															
														
c. Zou jij een week zonder telefoon kunnen? Waarom wel of waarom niet?
															
														

Opdracht 3

Op dit moment is er veel discussie over de privacy van burgers op het internet. Een voorbeeld hiervan is Siri, de
virtuele assistent op Apple-producten. Kortgeleden verscheen in het nieuws dat Siri je gesprekken opslaat. Apple
reageerde hierop dat Siri gesprekken opslaat om de dienst te verbeteren. Bij de Google Assistent gebeurde iets
soortgelijks.
a. Vind jij Siri of Google Assistent goede uitvindingen?
Ja/Nee, want:
															
														
b. V
 eel mensen zijn angstig over hoe deze uitvindingen hun privacy bedreigen. Hoe lijkt dit voorbeeld op het
voorbeeld van de mobiele telefoon?
															
															
														
c. Hoe zouden mensen over 10 jaar over deze uitvinding denken?
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