AR GLOBALIZACIJA GALI SUMAŽINTI ATOTRŪKĮ
TARP TURTINGŲ IR VARGŠŲ?
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Išnagrinėkite infograﬁką ir aptarkite komandose.
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Pažiūrėkite ﬁlmuką ir pasiskirstę atsakykite į klausimus.
Jūsų mokytojas turi atsakymus – nepamirškite pasitikrinti
https://youtu.be/zveDMYhoqG4
Kokias neigiamas (ekonomines, politines, etines) pasekmes sukelia skirtingų
kultūrų susidūrimas?
Kokias teigiamas (ekonomines, politines, etines) pasekmes sukelia skirtingų kultūrų
susidūrimas?
Ar patriotiškumas suderinamas su globalizacija? Kodėl?
Ko, tavo nuomone, Lietuvoje daugiau – lietuviškos ar globalios gyvensenos
pavyzdžių? O kaip yra tose šalyse, kurias esi aplankęs?
Kaip keičiasi kultūra Lietuvoje, kai perimamos kitų kultūrų vertybės, papročiai ir
žinios?
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Pagrindiniai principai ir jų apibrėžimai
Globalizacija tarsi sumažina pasaulį, sutrumpina atstumus ir praplečia galimybes. Ji
reiškiasi daugybėje sričių – nuo greitesnio bendravimo, lygių galimybių iki tarptautinių
misijų į kosmosą. Jos privalumus, tokius kaip galimybę mokytis bet kurioje pasaulio
šalyje, esame linkę priimti kaip savaimę duotybę, bet piktinamės išaugusia
konkurencija, patriotiškumo mažėjimu, išvykusiais artimaisiais.
Globalizacija: Procesas, kai gamybos, prekybos, darbo ir kiti ryšiai tarp šalių susipina,
traukiasi įvairios socialinės sienos pasaulio mastu.
Patriotizmas: Savos šalies, regiono, tautos, kalbos, kultūros išaukštinimas.
Tarpvalstybiniai mainai: Keitimasis prekėmis arba paslaugomis tarp valstybių.
Lygios teisės arba lygybė prieš įstatymą: Teisės principas, nurodantis, kad visų
žmonių teisės turi būti ginamos ir galioti visiems žmonėms.
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Vokiečių muzikos grupės „Rammstein“ dainą „Amerika“ kai kas laiko
geriausia globalizacijos kritika.
Peržiūrėk vaizdo klipą.
https://youtu.be/Rr8ljRgcJNM
Dainos tekstas:
Mes visi gyvename Amerikoje
Amerika yra nuostabi
Mes visi gyvename Amerikoje Amerika, Amerika
Žinau keletą naudingų žingsnelių
Ir apsaugosiu nuo klaidų
Kas nenori būti paskutinis, kuris šoka
Nežinodamas, kad privalo šokti
Gražiai šoksime ratu
Parodysiu tau kryptį
Į Afriką atvyksta Kalėdų Senelis
Priešais Paryžių stovi Peliukas Mikis

Globalizacija veikia ne tik ekonomiką, visuomenės gyvenimą, bet ir politiką. Jos
poveikis šioje srityje vertinamas nevienareikšmiškai. Iš vienos pusės – globalizacija
griauna politinės galios centrus, koncentraciją, riboja diktatoriškus režimus, suteikia
lygias teises prieš įstatymą, rūpinasi žmogaus teisėmis, leidžia suremti jėgas, veikiant
kartu, pavyzdžiui, prieš koronavirusą, aplinkos taršą ir pan.
Iš kitos pusės – dėl globalizacijos valstybės praranda savarankiškumą, galią priimti
nepriklausomus sprendimus, menksta vietos valdžios vaidmuo. Kai kurie mano, kad
globalizacija įtvirtina stipriųjų ir turtingųjų šalių politinį diktatą.

UŽDUOTIS
Įsivaizduokite, kad jūsų komanda yra šio pokalbio dalyviai – kaip kiekvienas jų
sureaguotų į autoriaus įrašą socialiniame tinkle? Informacijos ieškok knygose,
internete.
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Užtvirtink žinias infograﬁku ir pasitikrink ką išmokai.

Atsakyk į klausimus:
Pateik 3 globalizacijos priežastis.
Pateik moralines, ekonomines ir politines globalizacijos pasekmes.
Moralinė:
Ekonominė:
Politinė:
Pateik tris iššūkius, kuriuos kelia globalizacija.
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Papildoma medžiaga:
https://www.youtube.com/watch?v=r55qrOMI0vM
https://www.youtube.com/watch?v=xUYNB4a8d2U
https://www.youtube.com/watch?v=dD_vyptah-g

