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Scenariusz warsztatów:  Globalizacja

Wiedza:

 
 
  

Umiejętności:

 
 
  

Kompetencje społeczne:

 
  

Stosowane metody dydaktyczne:  

Czas zajęć : 1 godzina lekcyjna (45 minut)

Ogólny cel zajęć:
Celem zajęć jest przyswojenie uczniom pojęcia globalizacja; pokazanie 
jej skutków w różnych sferach (społeczeństwo, gospodarka, kultura); 
przedyskutowanie dobrych i złych stron tego procesu.

Cele szczegółowe: 
Realizacja szczegółowych celów rozpatrywana jest na trzech płaszczyznach 
(1) Wiedza; (2) Umiejętności; (3) Kompetencje społeczne.
Uczeń:
• dowiaduje się na czym polega proces globalizacji, 
• wie co oznacza współzależność gospodarcza oraz społeczna od 
    poziomu jednostek do poziomu państw,
• poznaje przyczyny i uwarunkowania procesu globalizacji, 
• dowiaduje się na czym polega globalizacja w różnych sferach życia 
   i jakie przynosi skutki.

Uczeń: 
• potrafi określić ważność globalizacji w kształtowaniu współczesnego
    świata, 
• potrafi zidentyfikować zjawiska globalizacji zachodzące w jego otoczeniu, 
• potrafi wskazać pozytywne i negatywne skutki procesów globalizacyjnych,  
• potrafi przyswoić wiedzę z trudnego zakresu tematycznego za pomocą
    techniki warsztatowej, która wspiera zapamiętywanie i rozumienie. 

• umiejętność pracy w grupie, 
• umiejętność uczestniczenia w dyskusji, 
•  umiejętność budowania wielowymiarowej mapy analizowanego   
    zagadnienia.

• mini wykład,  
• dyskusja, 
• film dokumentalny,  
• praca w grupach, (praca z mapą świata), 
• tworzenie mapy myśli oraz projektowanie przestrzeni tematycznej.
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Przebieg zajęć:
1. Wprowadzenie  (10 minut)
Temat zajęć – globalizacja – definiowanie i wyjaśnianie pojęcia 
  

Definiowanie globalizacji: 
Postępująca współzależność wszystkich krajów świata pod względem 
gospodarczym, politycznym, kulturowym, ideologicznym. Świat staje się 
w pewnym sensie, coraz mniejszy, coraz bardziej powiązany i współzależ-
ny, a jednocześnie wiele zjawisk w różnych krajach zaczyna wykazywać 
coraz więcej podobieństw.

Wyjaśniamy co to znaczy współzależność:
Wzajemna zależność krajów i całego środowiska międzynarodowego 
powodująca, że żaden kraj na świecie nie może funkcjonować w izolacji 
od innych. 
Wszelkie problemy dotykające różne kraje nie zamykają się w ich grani-
cach. Na przykład bezrobocie, bankructwo wielkiego banku, firmy ubez-
pieczeniowej, katastrofy naturalne lub spowodowane przez człowieka, 
terroryzm.

Od kiedy można mówić o procesach globalizacji?
Często uważamy, że globalizacja to zjawisko typowe dla XX wieku. 
Jednak o pojawianiu się zjawisk związanych z globalizacją możemy mówić 
już w odległych czasach (podróże starożytnych Greków, szlaki handlowe, 
etc.). Znacząco powiązania światowe wzrosły od momentu czasu wielkich 
odkryć geograficznych. Współpraca międzynarodowa nabrała jeszcze 
większego znaczenia od czasu rewolucji przemysłowej (XIX wiek).  

Film „Przejawy globalizacji”  

2. Dyskusja ogólna (po filmie): (10 minut)
Co sprzyja procesom globalizacji w kulturze, stylach życia?  
Czy globalizacja jest korzystna czy przynosi zagrożenia?
 

Argumenty zapisujemy, rozważamy czy więcej jest korzyści czy zagrożeń. 
Korzyści i zagrożenia związane z globalizacją:
• Edukacja, 
• Poszerzanie wiedzy, dostęp do informacji, 
• Upowszechnienie i obniżenie kosztów transportu - podróże,
• Większy dostęp do dóbr i usług,
• Większe możliwości znalezienia pracy,
• Rozwiązywanie problemów w większej skali.   
Zagrożenia?
1. W warunkach globalnego świata silniejsze państwa mogą wyzyski-
     wać słabsze narzucając im warunki wymiany handlowej, wykluczając 
     lokalne przedsiębiorstwa. 
2. Przeciwnicy globalizacji zwracają uwagę na: 
• nierównomierny podział zysków,
• rosnące zróżnicowanie regionów świata pod względem zamożności,
• działania wielkich korporacji wykorzystujące swoją przewagę do  
    nadmiernego eksploatowania krajów biedniejszych.
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Przebieg zajęć: (c.d.)

Dodatkowe zagadnienie : (5 minut)
(fakultatywne – dla klas starszych): FAIR TRADE 

Co to znaczy Fair Trade?
Fair Trade, czyli Sprawiedliwy Handel śmiało można nazwać “nową etyką ekonomii”.
Logo Fair Trade potwierdza, że producent otrzymał za nie sprawiedliwą cenę, a towar 
podlegał kontroli jakości na każdym etapie produkcji.  
Główne założenia Fair Trade:
• sprawiedliwa cena – zapłata za pracę musi być zgodna z lokalnymi uwarunko-
waniami zatrudnienia i musi pokrywać koszty produkcji;
• uczciwe stosunki handlowe – skracanie czasu oczekiwania na zapłatę; ograniczanie 
liczy osób zaangażowanych w pośrednictwo handlowe, możliwość prefinansowa-
nia, czyli zapłaty części należności zanim otrzyma się produkt;
• odpowiednie warunki zatrudnienia – zapewnienie bezpiecznych warunków 
pracy i uczciwego wynagrodzenia; możliwość odejścia z pracy w każdym momencie; 
zgodny z prawem godzinny wymiar pracy; zapewnienie świadczeń socjalnych; 
możliwość awansu; brak zatrudniania dzieci; brak dyskryminacji ze względu na płeć, 
wiek, pochodzenie, stan cywilny, poglądy polityczne ani orientację seksualną; 
zakaz stosowania kar cielesnych, obrażania, gróźb i innych form zastraszania; 
możliwość zrzeszania się; zwiększanie kwalifikacji pracowników;
• demokratyczne zarządzanie – najważniejsze decyzje powinny być podejmowane 
z uwzględnieniem woli pracowników;
• zwiększanie świadomości konsumentów – dostarczanie konsumentom wiedzy na 
temat producentów, produktów i warunków w jakich te produkty powstały; 
edukacja w zakresie podejmowania świadomych wyborów konsumenckich.
Obecnie certyfikaty Fair Trade przyznawane są m.in. takim produktom jak: 
banany, cukier, bawełna, kawa, kakao, herbata, kwiaty, miód, orzechy, ryż, przyprawy, 
zioła, wino. Poza artykułami spożywczymi należą do nich rękodzieła, tj.: dywany, maty, 
kosze, ceramika, biżuteria, rzeźby, zabawki, sprzęt kuchenny, piłki sportowe, odzież. 
(źródło) https://dziecisawazne.pl/co-to-jest-fair-trade  
Dodatkowo prezentowany film o bananach: (https://www.youtube.com/watch?v=Qcco7KyWvQ0)

Komentarze i rozmowy o filmie: 
Jak procesy globalizacji wpływają na nasze codzienne życie?
Mapa „droga T-shirta” – opracowanie trasy od producenta do konsumenta 
– punkty na mapie (1) producent, (2) siedziba firmy, (3) miejsce zakupu
 „Czy pomyślałeś kiedyś, że nie możesz wyjść rano do pracy bez bycia zależnym od 
większości świata? No właśnie, czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym? Skąd pochodzi 
kawa w twoim kubku? Skąd się wzięła gąbka? Jakim cudem trafił na twój stół bananowy 
jogurt? I zanim skończysz śniadanie, już zależałeś od ponad połowy świata.” (Martin 
Luther King)

3. Praca w grupach – temat: GLOBALIZACJA I MY  (15 minut)  
Przykład : 
• Skąd pochodzą nasze ubrania” Nasze podkoszulki, dżinsy? 
• Skąd pochodzą produkty żywnościowe, które jemy?
• Co oglądamy (filmy, programy TV)?
• Czym się bawimy (zabawki, gry…)
Praca z mapą - zaznaczenie skąd pochodzą produkty i usługi? - wypełnione mapy jako materiał 
do filmów w dalszym etapie.

Pomoce dydaktyczne: 
• projektor do wyświetlana prezentacji multimedialnej, 
• kartki A4, 
• kredki, 
• karteczki Post it, 
• mapy świata z zaznaczonymi państwami
• dostęp do Internetu co pozwoli sprawdzić pochodzenie 
  przedmiotów i usług, których używamy 3
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Metodyka ćwiczeń 
Wykorzystana metoda to Debata. 

 Prowadzący jako moderator podzielił klasę na dwie grupy – siedmio i ośmio-
osobową. Podział na grupy nie był przeprowadzany w zgodzie z preferencjami uczniów.  
 Moderator przedstawił temat dyskusji. W tym przypadku temat brzmiał „Globali-
zacja jest dobra dla ludzi i świata”. Następnie moderator ustalił, która grupa 
opowie się za tezą (tzw. propozycja), a która będzie przeciw (tzw. opozycja). W celu 
ułatwienia budowy linii argumentacyjnej, grupie opozycyjnej zaproponowano 
argumentację na rzecz tezy „Globalizacja jest zła dla ludzi i świata”.
 Grupy debatujące dostały czas na przygotowanie. Po 15 minutach uczniowie 
usiedli na przygotowanych miejscach w rzędach naprzeciw siebie.
 Moderator ustalił zasady dyskusji tj. wygłaszania opinii i kontrargumentacji: 
1 opinia i następujący po niej 1 kontrargument, w niektórych przypadkach dopusz-
czana była przez moderatora odpowiedź na kontrargument jednej lub obu stron.  
 Moderator wytłumaczył uczniom zasady merytorycznej wymiany argumentów 
i wzajemnego szacunku dla opinii wygłaszanych przez adwersarzy.
Debata zakończyła się po przedstawieniu określonej wcześniej przez moderatora 
liczby argumentów za i przeciw. 
 Po zakończeniu debaty Moderator podsumował debatę i pokrótce omówił z uczniami 
przebieg debaty zarówno w ujęciu merytorycznym jak i formalnym.
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