Klasa 8

Temat: Europa i świat współczesny – lekcja powtórzeniowa
Cel lekcji: Powtórzysz zagadnienia z historii współczesnej.
NaCoBeZu:
1. Dokonasz oceny poznanych wydarzeń.
2. Uporządkujesz poznane wiadomości.
3. Ocenisz swoją wiedzę z omawianego okresu historii.
Instrukcje do zajęć
Wykonaj poniższe zadania

1. Poniżej wymieniono kilkanaście problemów współczesnego świata. Uporządkuj je od
najważniejszych problemów do najmniej istotnych wpisując obok każdego cyferkę (1najważniejszy, 24 najmniej istotny).


Niestabilna sytuacja światowych finansów – groźba wielkiego kryzysu
gospodarczego.



Terroryzm, groźba ataków terrorystycznych.



Dewastacja środowiska naturalnego.



Wyczerpywanie się zasobów naturalnych.



Globalne ocieplenie.



Głód.



Brak dostępu do wody.



Brak dostępu wielu ludzi do osiągnięć współczesnej medycyny.



Liczne lokalne konflikty zbrojne.



Ubóstwo wielu ludzi na świecie.



Wyczerpywanie się zasobów surowców naturalnych, zwłaszcza ropy naftowej.



Niesprawiedliwy podział bogactwa na świecie.



Bezmyślne korzystanie z mediów, łatwość manipulowania ludźmi.



Egoizm, brak solidarności międzyludzkiej.



Życie w świecie wirtualnym, zaniedbywanie tradycyjnych, prawdziwych relacji
międzyludzkich.



Zagrożenie uderzeniem meteoru.



Zwiększenie zagrożenia światową epidemią w związku z łatwością podróżowania.



Niezdrowa żywność, skażona substancjami chemicznymi.



Uzależnienie od wielkich korporacji.



Starzenie się społeczeństw.



Bezrobocie.



Zamykanie się bogatych na potrzeby biednych.



Brak demokracji i poszanowania praw człowieka w wielu krajach.



Dyskryminacja ze względu na kolor skóry, kulturę, religię, płeć.

2. Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, John Kennedy, w swoim przemówieniu
inauguracyjnym z 20 stycznia 1961 roku mówił do Amerykanów: „Nie pytaj, co twój kraj
może zrobić dla ciebie, zapytaj, co ty możesz zrobić dla swojego kraju”. Wypisz trzy rzeczy,
które Ty możesz zrobić, aby przyczynić się do zmniejszenia któregoś z problemów z polecenia
1.

3. Oto cztery osiągnięcia współczesnego świata. Dodaj do nich cztery własne
propozycje.


Zjednoczona Europa – koniec wojen między państwami europejskimi, ich współpraca
w różnych dziedzinach.



Rozwój medycyny i znaczne wydłużenie średniej długości życia człowieka.



Rozwój edukacji i jej powszechna dostępność.



Rozwój komunikacji – przekazywania informacji (telefony komórkowe, internet) oraz
przemieszczania się z miejsca na miejsce (samoloty coraz bardziej ogólnodostępne).

