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Áramlatok, amelyek megrázzák a világot 
 
 
 
 

Kompetenciaterület:  
Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 

 
 
 

10. évfolyam 
 
 

Programcsomag:  
Polgár a demokráciában 

 
 

A modul szerzője: Bányai László 
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MODULLEÍRÁS 
 

Ajánlott korosztály 15-16 évesek 
Ajánlott időkeret 3 × 45 perc 
A modul közvetlen célja Megértetni a diákokkal, hogy vannak olyan dolgok a világban, amelyeknek a „természetéhez” tartozik, hogy 

terjednek. Ösztönözni őket arra, hogy felhasználják a gondolatok és javak szabad mozgásából származó 
előnyöket, és konstruktív módon igyekezzenek kivédeni a globalizáció hátrányait. 

A modul témái, tartalma Témák:  
Kapcsolatok – együttműködés, kommunikáció; társadalom – intézmények, gazdaság, piac, fogyasztás, 
reklám; konfliktus – érdekellentét, verseny; életmód – életérzés, szabadság; világkép – tudomány, értékek, 
jövő; kultúra – interkulturalitás; globalizáció – internet, világgazdaság, világproblémák; jelenismeret  
Tartalom: 
Dolgok, amik a történelem folyamán elterjedtek a világban. A terjedés okai és módjai. A dolgok terjedésének 
sajátosságai a mai világban. A Földet megkerülő információ útvonala és sebessége. A hálózatok világa. 
Termékek, amik a világon mindenhol megtalálhatók. A javak és az információk folyamatos áramlása. 
Előnyök és hátrányok. A hátrányok konstruktív kivédése. 

Megelőző tapasztalat Globalizációellenes tüntetés a világban vagy Magyarországon 
Ajánlott továbbhaladási irány A lokális értékek védelmét szolgáló iskolai projektek szervezése 
A kompetenciafejlesztés 
fókuszai 
 

Önismerettel összefüggő kompetenciák: autonómia, identitás 
A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: információkezelés, problémakezelés, kritikai 
gondolkodás 
Társas kompetenciák: együttműködés, véleményalkotás 
 
A NAT-hoz: Ember és társadalom 
Tantárgyakhoz: társadalomismeret 

Kapcsolódási pontok 

Modulokhoz: A rábeszélőgép (szka208_53); Az emlékezés csomói (szka209_11); Virtuális világok 
(szka209_24); Vezetők a csúcson (szka210_22); Az információs társadalom (szka210_50); 
Áldokumentumok, hatáskeltés, manipuláció (szka211_18); Marokvilág hiányzó etikettje (szka211_19)  
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Módszertani ajánlás 
 
Ez a modul tulajdonképpen a tanév során bármikor elővehető. A leginkább azonban valószínűleg akkor lesznek fogékonyak rá a tanulók, ha 
előzőleg valamilyen globalizációval szemben álló akciónak vagy demonstrációnak voltak a tanúi. A modul ez esetben segíthet számukra a 
globális jelenségek értelmezésében, és abban, hogy a realitásokat figyelembe vevő, konstruktív megoldásokat keressenek saját lokális érdekeik és 
értékeik megvédésére – lehetőleg közvetlen környezetükkel és a helyi társadalom egészével összefogva.  
 
A modul mellékletei 
 
Tanári segédletek  
 
P1 – Néhány példa  
 
Tanulói segédletek  
 
D1 – Ami elterjed a világban (csoportos feladatlap) 
A lapot hat példányban kell lemásolni. 
 
D2 – 17 másodperc alatt a föld körül. (cikk, CHIP Magazin, 2006. 11. 11.) 
A cikkből minden csoportnak egy példányt kell kapnia.  
 
D3 – A hálózatok világa (páros feladatlap) 
A lapot annyi példányban kell sokszorosítani, amennyi az osztály létszámának a fele.  
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