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} a globalizáció során felmerülő
problémák megoldására létrejövő
különböző profilú világméretű
szervezetek

}három csoportja van
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} Gazdasági szervezetek:
} céljuk a globális gazdaság szabályozása
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} Politikai szervezetek:
} céljuk a világ politikai stabilitásának 

biztosítása
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} Humanitárius és környezetvédelmi 
szervezetek

} céljuk az elesettek segítése, jogvédelem 
és a környezetvédelem

} ide tartoznak a civil szervezetek
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Nemzetközi 
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típusai

Gazdasági 
szervezetek

Politikai 
szervezetek

Humanitárius és 
környezetvédelmi 

szervezetek

Nemzetközi 
szervezetek 
célja

A globális 
gazdaság 

szabályozása.

A világ politikai 
stabilitásának 
biztosítása.

A elesettek 
segítése,  

jogvédelem, 
környezetvédelem.



} Jellemezzétek a megadott szempontok és
források alapján azt a nemzetközi szervezetet,
melynek a logóját látjátok a lapotokon! Ezt
követően prezentáljátok az osztálynak az
elkészült jellemzést!

} Mikor és hol alapították?
} Milyen céllal jött létre?
} Melyek a fő feladataik?
} Hol található a székhelye?
} Van-e jelentősége a logójának?
} Hazánk tagja-e? /VAGY/ Hazánkban 

működik-e a szervezet? Ha igen, mikortól?
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Nemzetközi 
szervezetek 
rövidítése

IMF
IBRD
OECD
OPEC
WTO
EBRD

ENSZ
NATO

(ENSZ néhány 
szakosított
szervezete)

ICRC
WWF

Greenpeace



} Ti vagytok a szervezetetek hírközlői. 
Feladatotok, hogy maximum egy perces 
híradóban számoljatok be az alábbi hírről a 
saját szemszögötökből!
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Szép délutánt kívánok kedves nézőink! Önök az IMF egy
perces hírét hallják. Ma 2019. július 19-e van, Bemondó
Lajos vagyok.
Szervezetünknek szeptember közepéig meg kell
választania új vezetőnket. Három név merült fel a
vezérigazgatói poszt betöltésére. Az első, Nadia Calvino
spanyol gazdasági miniszter, aki már töltött be fontos
Európai Uniós tisztséget. A második pályázónk, Mário
Centeno, aki a portugál pénzügyminiszter, s neki
tulajdonítják azt, hogy a portugál gazdaság felépült a
válságból. Harmadikként a bolgár származású, Krisztalina
Georgieva, aki a Világbank második embere, s már több
uniós csúcsvezetői tisztségben is jeleskedett. Az amerikai
pénzügyminiszter úgy nyilatkozott stábunknak, hogy
nagyra értékeli Georgieva munkáját.
Köszönöm figyelmüket! Önök az IMF egy perces hírét
hallották.
További kellemes délutánt kívánok!



} 2017. január 4-én alapították
} Székhelye: Boca Raton, Florida, USA
} Alapítok: Alex Schulze, Andrew Cooper
} Célja: A tengereket megszabadítani a 

műanyag hulladékoktól.
} Tevékenységük:

} a tengerek tisztítása
} a műanyag hulladékot újrahasznosítani 

és különböző tárgyakat (karkötő, zsák, 
kesztyű, stb.) készítenek belőle 
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