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Praca domowa !
Przeczytaj uważnie treść notatek, zapisz tematy w zeszycie, wykonaj zadanie .
Jeśli jest taka możliwość obejrzyj materiały linki poniżej. Jeśli masz zaległości z
poprzedniego tygodnia - zadanie prześlij na adres sp17soswpt@gmail.com ,
możesz również wysłać na Messenger.
Pozdrawiam
J. Krawczyk
linki;(obejrzyj 2 filmy o globalizacji)
http://www.andrzejgrych.pl/problemy-wspolczesnego-swiata/

Temat: Problemy współczesnego świata
1. Podział na kraje biedne i bogate
Od dziesiątek lat nauki społeczne wskazywały na geografię nędzy i niedostatku.
Wskazywało się i nawet wciąż wskazuje na "bogatą Północ" i "biedne Południe". Ten
podział świata na dwie sfery: bogactwa i dostatku oraz biedy i jej braku, wyznaczony
został na podstawie analizy poziomu dochodów ludzi, poziomu oraz struktury
wydatków, minimum biologicznego, czyli minimum socjalnego. Dziś można jednak
wskazać wyraźnie rejony bogactw na Południu oraz kręgi nędzy na Północy. Ubóstwo
stanowi zatem obecnie problem społeczny w skali globalnej, którym powinny zająć
się nie tylko organizacje charytatywne oraz społeczne, ale przede wszystkim państwo
oraz jego wyspecjalizowane instytucje. Najpierw jednak samo państwo nie powinno
powodować u swoich obywateli skrajnej ekonomicznej "przepaści", ale również
moralnej "zapaści". Aby zlikwidować ubóstwo konieczne są szczegółowo opracowane
programy pomocowe, wielkie nakłady finansowe i zaangażowanie na przestrzeni
wielu lat. Nie da się tego problemu zwalczyć poprzez doraźną pomoc, dostawy
żywności i innych środków.

2. Globalizacja
Współzależność zjawisk i procesów na całym świecie, która:
a) wynika z przepływu towarów, usług, kapitału, wiedzy,
b) prowadzi do ujednolicenia świata
Współczesny świat – „globalna wioska” – rozległy, ale ludzie przeżywają
jednocześnie te same wydarzenia i używają tych samych produktów.
3. Obszary globalizacji
a) Polityka: Podobne zasady jej prowadzenia . Większa integracja państw
b) Gospodarka: Tworzenie światowego systemu gospodarczego i walutowego ,
Łączenie się gospodarek
c) Kultura: Otwarcie na różnorodność kultur i tradycji ,Ujednolicenie form i treści
przekazu
4. Przeciwnicy globalizacji:

a) Antyglobaliści – uznają globalizację za proces szkodliwy, służący interesom
wielkiego kapitału i powodujący różnicowanie się poziomu życia
b) Alterglobaliści – nie można powstrzymać globalizacji, ale należy zapobiegać jej
skutkom negatywnym.

