ALTER VILÁG GUG MÓDRA

NEMZETKÖZI
EGYENLŐTLENSÉGEK
A világban meglevő különböző egyenlőtlenségek megismeréséről,
tudatosításáról szóló 2x45 perces foglalkozás között akár hetek is eltelhetnek,
amikor a tanulók kis csoportokban projektmunkát végeznek, a nagy
témakörből általuk kiválasztottban konkrét területen. Az első foglalkozáson
a projektmunka indítása, a másodikon a projekt produktumainak bemutatása
és értékelése történik.

NEMZETKÖZI EGYENLŐTLENSÉGEK

12-14

ÉVESEK

JAVASOLT
ÉLETKOR

NINCS
SPECIÁLIS,
OSZTÁLYTEREM

HELYIGÉNY

JAVASOLT
CSOPORTMÉRET

OSZTÁLYKERET

2X45 PERCES ÓRA
IDŐKERETEK

közte a tanár által megadott
időtartam, akár néhány hét a
csoportos projektmunkára

ESZKÖZIGÉNY

digitális eszközök, képek, filmrészletek lejátszásához,
projektor, internet elérhetőség;
a projektmunkához számítógép, internet, produktumfüggően: nyomtató, kartonpapír, kamera, okostelefon stb.

A FOGLALKOZTATÁS CÉLJA

Tartalmilag tudatosítani, hogy a világban különböző
egyenlőtlenségek vannak.
A projektmódszerrel történő munkavégzés során a tanulók
gyakorolják és megélik az együttműködést, a munkamegosztást, az egymásért és a dologért való felelősséget.

FEJLESZTENDŐ
KOMPETENCIÁK

a tanulóknak lesz ismeretük és véleményük a világban
levő egyenlőtlenségekről, képük arról, hogy különböző
aspektusokból nézve ők hol vannak a világban, a mássággal
szemben toleránsabbak lesznek, a projektmunka során
megtapasztalják az együttműködést, a felelősségvállalást

VÁRHATÓ
EREDMÉNYEK

VÁRHATÓ
NEHÉZSÉGEK

TANTÁRGYI
KAPCSOLÓDÁS

FELHASZNÁLHATÓ
FORRÁSOK

kommunikáció, szociális, vállalkozói és
digitális kompetenciák fejlesztése

•
•
•
•
•
•
•

ha még nem vagy csak keveset dolgoztak
projektben, akkor adódhatnak problémák az
együttműködésben, a munkamegosztásban, az
időgazdálkodásban, a felelősségvállalásban

Informatika: Írott és audiovizuális dokumentumok létrehozása;
Információkeresés (5.-6. évfolyam)
Természetismeret: A Föld és a Világegyetem (5.-6. évfolyam)
Technika, életvitel és gyakorlat
Erkölcstan: A technikai fejlődés hatásai (5.-6. évfolyam)
Helyem a világban; Mi dolgunk a világban? (7.-8. évfolyam)
Történelem: Az egységesülő Európa, a globalizáció
kiteljesedése (8. évfolyam)
•
•
•
•
•

foldrajzmagazin.hu/diagramok
ec.europa.eu/eurostat/data/database
data.footprintnetwork.org
data.oecd.org
Kepes András Világfalu - www.youtube.com
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FORG ATÓKÖN Y V
IDŐ
(PERC)

TANÁRI TEVÉKENYSÉG

DIÁK TEVÉKENY�
SÉG

A TEVÉKENYSÉG CÉLJA,
FEJLESZTENDŐ KOMPE�
TENCIÁK

I . R Á H A N GO LÁ S , A F E L D OL G OZ Á S E L Ő K É S Z Í T É S E

10- 15 perc

Megmutatja a képeket, videót. Beszélgetést
kezdeményez: miről szólnak a képek/videó,
mi a közös bennük?
Bevezetőnek, figyelemfelkeltőnek részleteket mutathat Kepes András Világfalu 1. Hová
szülessünk c filmjéből is
www.youtube.com/watch?v=pH1H31pTfTw

Megnézik a képeket,
videót részt vesznek a
beszélgetésben

A téma iránti érdeklődés felkeltése, a projektmunka témaválasztásának előkészítése

I I . A TA RTA L O M F E L D OL G OZ Á SA

II./1
30 -35 perc

II/2

A tanár által adott
időtartam (akár több
hét is lehet)

4-5 fős csoportokat alakít az azonos témákat
kedvelőkből. Elmondja a feladatot:
- projektmunkában fognak dolgozni
- ez azt jelenti, hogy a megalakult csoportok
választanak egy-egy, a globális egyenlőtlenséggel kapcsolatos konkrét témakört, amit
minél több oldalról körüljárnak és a kutatásuk eredményét a végén valamilyen – általuk
választott - produktumban mutatják meg.
Felhívja a figyelmet arra is, hogy a csoportfeladatok nagy része tanórán kívüli elfoglaltságot jelent. Ismerteti annak az órának az
időpontját, amikor a projektek produktumait
a csoportok bemutatják, megmondja, hogy
egy-egy csoportnak mennyi ideje lesz majd
a produktuma prezentálására.
Segít a hozzá forduló tanulóknak a projektmunka készítésben, konzultációs lehetőséget biztosít számukra.

A tanulók a megalakult csoportokban ötletelnek, megbeszélik
a konkrét produktumot
(tabló, plakát, film stb),
elosztják a feladatokat,
határidőket tűznek, felelősöket választanak,
egyeztetnek, megállapodnak, azaz megtervezik a projektmunkát.
A munka megkezdése
előtt nézzék meg a tervezést segítő mellékletet.

A tanulók elkészítik a
produktumaikat

A projektmunka tervezése

A projektmunka kivitelezése,
utána önértékelés
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ESZKÖZÖK, MELLÉKLETEK
MUNKAFORMÁK
ÉS MÓDSZEREK

TANÁR
(T1, T2 STB.)

Kivetítő biztosítása
Internetelérés a
diákok számára

Frontális beszélgetés, majd
a D8 sablon egyéni/páros
kitöltése

D2 Modernkori rabszolgaság - videó
D3 Két világ között
– kép

T2 Modernkori rabszolgaság

D5 Születéskor várható élettartam

T3 Két világ között

D6 Vagyoni különbségek

T5 Nyugat Európa
és Magyarország

csoportmunka

D1 Nők keresete diagram

T1 Nők keresete

T4 Vagyoni különbségek

csoportmunka

DIÁK
(D1, D2 STB.)

Internet hozzáférés
biztosítása a csoportok számára

D7 Globális különbségek az ökológiai
lábnyomban
D8 sablon kitöltés

D9 Tervezés

D10 Kivitelezés
D11 Önértékelés

KIPRÓBÁLÓ TANÁR MEGJEGYZÉSE,
VÉLEMÉNYE
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TANÁRI TEVÉKENYSÉG

DIÁK
TEVÉKENYSÉG

A TEVÉKENYSÉG
CÉLJA, FEJLESZTENDŐ
KOMPETENCIÁK

I I I . Ö S S Z E GZ É S , E LLE N ŐRZ É S , É RT É K E L É S
Előkészíti projektmunka eredményeinek bemutatását, biztosítja a termet, technikát, értesíti az érintetteket (igazgató, osztályfőnök,
tanárkollégák, szülők stb.) a projektbemutatók időpontjáról, helyéről.

A csoportok bemutatják
a produktumaikat.

A projektmunka eredményének
prezentálása

III/2

Ismertetik a csoportok
az önértékeléseiket.

Önértékelés

III/3.

A csoportok értékelik
egymás munkáját.

Értékelés

III/1

III/4.

Értékeli a projektmunkát.
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ESZKÖZÖK, MELLÉKLETEK
MUNKAFORMÁK
ÉS MÓDSZEREK

frontális

frontális

TANÁR
(T1, T2 STB.)

DIÁK
(D1, D2 STB.)

D12
A produktum bemutatása

KIPRÓBÁLÓ TANÁR MEGJEGYZÉSE,
VÉLEMÉNYE
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ME L L É KL ET EK
D1

Nők keresete
foldrajzmagazin.hu/diagramok/ennyivel-keresnek-kevesebbet-a-nok/

T1

Nők keresete

www.origo.hu/utazas/azsiaesausztralia/20130424-ilyen-az-eletdubajban.html
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D2

Modernkori rabszolgaság

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=Q43Z1arboN4

T2

Modernkori rabszolgaság

http://foldrajzmagazin.hu/globalis-problemak/elstartolt-az-idotlenrabszolgasag-utazo-kiallitas/

http://foldrajzmagazin.hu/gorbe-tukor/rabszolgavasar-volt-akaracsonyi-forgatag-kozepen/

https://index.hu/techtud/2019/03/03/google_szaud-arabia_
felesegkontroll_app/#
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D3

Két világ között
https://www.google.hu/search?q=dubai+n%C5%91k+%C3%A9lete&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjKlKKB6rncAhWEKlAKHcLCCagQ_AUICigB&biw=1920&bih=947#imgrc=FoGIdR_
icLPwpM

T3

Két világ között

http://foldrajzmagazin.hu/nofoldrajz-a-nok-helyzete-a-vilagban/
elet-ket-vilag-kozott/

http://girlpower.cafeblog.hu/2015/05/14/magyar-nok-kulfoldon-ilyenaz-elet-abi-dhabiban/
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D5

Születéskor várható élettartam

http:// foldrajzmagazin.hu/diagramok/szuleteskor-varhato-elettartam/
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D6

Vagyoni különbségek

Az Oxfam számításai szerint 2016-ra
a világ leggazdagabb 62 emberének
vagyona meghaladja a Föld szegényebbik felének (kb 3,6 millárd fő) vagyonát.
Ehhez hozzájárul az a tény, hogy a
leggazdagabb 1% vagyona több, mint a
maradék 99%-é.
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T4

Vagyoni különbségek
https://magyarnemzet.hu/archivum/kulfold-archivum/brutalisadatok-a-vilag-egyenlotlensegerol-3893862/

Bill Gates Ghánában egy egészségügyi központ látogatásakor
Fotó: Pius Utomi Ekpei / AFP
RZ
2017. január 16., hétfő 08:34, frissítve: hétfő 12:59
A világ leggazdagabb nyolc emberének akkor a vagyona, mint a hétmilliárdos összlakosság szegényebbik 50
százalékának – derül ki az Oxfam felméréséből. Az utóbbi két évben a tíz leghatalmasabb vállalat akkora
jövedelmet halmozott fel, mint a világ 180 országa együttvéve.
A most nyilvánosságra hozott adatok figyelmeztetésül szolgálnak az egyre növekvő egyenlőtlenségeket illetően. Mindez a humanitárius szempontokat leszámítva azért is fontos, mert a World Economic Forum nevű
szervezet nemrégiben pont arra figyelmeztetett, hogy az ilyen szintű egyenlőtlenségek, valamint a társadalmi megosztottság jelenthetik a legnagyobb veszélyt a világgazdaságra 2017-ben.
A széttagolódás számos okra vezethető vissza, ezek közé tartozik például az adóoptimalizálás gyakorlata, a
top cégek részvényárfolyamainak és a vezetők fizetésének az átlagos munkások jövedelménél aránytalanul
nagyobb mértékű emelkedése, vagy éppen a politikai döntéshozók nagyvállalatok általi befolyásolása a
kedvező szabályozások létrehozása érdekében.
A leggazdagabb emberek listáját egyébként nem meglepő módon a Microsoft alapítója, Bill Gates vezeti 426
milliárd dolláros vagyonnal. Ez 50 százalékos növekedést jelent azóta, hogy Gates 2006-ban elhagyta az
addigra már az élvonalba kormányzott céget. Vagyonának gyarapodása mellett egyébként az informatikai
zseni rengeteget adakozik, feleségével közösen alapítványt is létrehoztak a globális fejlődés elősegítéséért.
Gatesen kívül a leggazdagabbak közé tartozik Amancio Ortega, a spanyol divatcég, a Zara, alapítója, Warren
Buffett amerikai üzletember, valamint Carlos Slim Helú mexikói telekommunikációs guru. Ott vannak még a
lista elején az Amazon és a Facebook alapítói, Jeff Bezos és Mark Zuckerberg is.
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T5

Nyugat Európa és Magyarország

http://hvg.hu/gazdasag/20180913_Ot_abra_amely_mutatja_
mennyire_leszakadunk_NyugatEuropatol

D7

Globális különbségek
az ökológiai lábnyomban

data.footprintnetwork.org/#/
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D8

kitöltendő sablon

www.compareyourincome.org

D9

Tervezés
VÉGIG GONDOLJATOK ARRA, HOGY CSAPATMUNKA CSAK SZOROS EGYÜTTMŰKÖDÉS ESETÉN
LEHET SIKERES, S HOGY EGYESEK FELELŐTLEN MUNKAVÉGZÉSE AZ EGÉSZ CSAPAT SIKERÉT
VESZÉLYEZTETHETI!!!
A csoportmunka során minél jobban használjátok ki a rendelkezésetekre álló időt, tartsátok be a kommunikációs és udvariassági szabályokat, figyeljetek egymásra, ne vágjatok egymás szavába.
A feladatokat az érdeklődési köröknek megfelelően osszátok szét, s mindenki vállaljon részt a közös
munkából.
Írjatok le mindent, amiben megállapodtatok!!!
1. Először azt döntsétek el, hogy a választott témakörötökön belül pontosan mivel szeretnétek
foglalkozni.
2. Ha megegyeztetek a konkrét témában, akkor a következő lépésben azt döntsétek el, hogy hogyan
szeretnétek kutatni: internetes-, könyvtári kutatást végeztek, interjúztok, kérdőíves felmérést végeztek stb.!
3. Arról is döntenetek kell, hogy milyen produktumot fogtok készíteni és azt (a bemutatásra szánt időkereten belül!!!) hogyan szeretnétek bemutatni (pl. ppt, prezi, plakát, videó stb.)
4. Beszéljetek arról is, hogy a produktumotok elkészítéséhez milyen eszközök kellenek (okos telefon,
videokamera, filmvágó szofver stb) Mérjétek fel, hogy a kivitelezés mennyi és milyen feladatot takar!
5. A munkát osszátok fel részfeladatokra és osszátok el egymás között, azaz minden részfeladatnak
legyen felelőse és legyen a munkák elkészítésének határideje is, valamint legyen valaki, aki az egészet
kézben tartja, a részfeladatokat koordinálja, figyel a határidőkre
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D10

Kivitelezés
1. Mindenki határidőben végezze el a rábízott feladatot, dolgozzatok a produktum készítésén!
2. Az információgyűjtésnél az információk közti szelekció a legfontosabb, legnehezebb feladat.
3. Interjúk készítésnél kérdéseket célszerű előre összeállítani.
4. Kérdőívezésnél a kérdések összeállításánál figyelembe kell venni, hogy a nyitott kérdések válaszait
nagyon nehéz értékelni, ezért ilyen kérdéseket lehetőleg ne tegyetek a kérdőívbe.
5. Ha bármilyen probléma, akadály merül fel a kivitelezés során, akkor próbáljátok meg a projektet a
megoldhatóság érdekében áttervezni!
6. Ha szükséges kérjetek segítséget, tanácsot tanárotoktól!
7. A csoport produktuma csak akkor lesz kerek egész, ha a témáról/problémáról alkotott saját véleményeteket, megoldási javaslataitokat, elképzeléseiteket is felöleli.

D11

Önértékelés
Még a produktumok bemutatása előtt minden csoport értékeli a saját munkáját és a tagok hozzájárulását
az eredményhez. Ennek keretében
1. Beszéljétek meg, hogy elértétek-e az általatok a tervezéskor kitűzött célokat, s ha nem, miért nem.
Módosítottátok-e a projektcélt menetközben, s ez az új cél, megvalósult-e!
2. A csoporttagok munkájának értékelésekor azt beszéljétek meg, hogy adott tag megfelelő módon és
minőségben vett-e részt a közös munkában, betartotta-e a határidőket, együttműködött-e a többiekkel, kreatív volt-e stb.!
3. Arról is beszéljétek, hogy szívesen dolgoznátok-e máskor is projektmunkában, tetszett-e nektek ez a
tanulásszervezési mód!
4. Válasszatok egy szószólót, aki az értékelő órán, a projektek bemutatása után, röviden ismerteti a
csoport önértékelésének összegzését.

NEMZETKÖZI EGYENLŐTLENSÉGEK

59

D12

A produktum bemutatása
1. Mielőtt bemutatjátok több napos/hetes munkátok eredményét gondoljátok végig, ott van-e minden
eszköz, jelen van-e mindeni, akinek feladata lesz és ellenőrizzétek a technikát is!
2. Ne csússzatok ki a rendelkezésre álló időből, mert ezzel borulhat az egész óra programja!
3. A prezentálás előtt – ha nemcsak az osztály van jelen - üdvözöljétek az egybegyűlteket, utána köszönjétek meg a figyelmüket!
4. Igyekezzetek szépen, artikuláltan olyan hangerővel beszélni, hogy hátul is hallani lehessen!
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IG A
ME
ZL
VAGY
L É KLHA
ET EK
M I S?

Döntsd el az alábbi állításokról,
hogy igazak vagy hamisak!
VÁLASSZ EGY JELET ÉS RAJZOLD A NÉGYZETBE!

A feladat elvégzése után ugyanezt a jelet rajzold ide!

ÁLLÍTÁS

IGAZ

1.

A rabszolgaság megszűnt a gyarmatok felszabadulásával.

2.

A világ 62 leggazdagabb emberének együttes vagyona több,
mint a Föld szegényebb felének vagyona.

3.

Ma a Földön 7, 6 milliárd ember él.

4.

Mindegy, hogy a Föld mely részére születünk, ugyanolyan esélyekkel
indulunk az életben.

5.

Az elmúlt 30 évben a világon mindenhol kevesebb gyerek született.

6.

Az általános iskola nyolc osztályának elvégzése mindenütt
kötelező a világban.

KARIKÁZD BE A MEGFELELŐT!
A feladat elvégzése előtt vagy után töltötted ki:
ELŐTTE

UTÁNA

HAMIS

