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1. Tantervi követelmények 
 
1.1. A tanítási óra oktatási céljai: 

A globalizáció értelmezése, színtereinek jellemzése, a globalizáció és a TNC-k kapcsolatának felismerése. 
A globalizáció mindennapi életünkre gyakorolt hatásának bemutatása.  A globalizáció pozitív és negatív 
hatásainak összehasonlítása. 
 

1.2. A tanítási óra képzési, fejlesztési céljai: 
Információfeldolgozás és az összefüggések felismerésének fejlesztése. Kommunikációs képesség 
fejlesztése, különös tekintettel a kritikus gondolkozás fejlesztésére.  
 

1.3. A tanítási óra nevelési céljai: 
Önálló véleményformálás fejlesztése, valamint tudatosság az önálló vélemények kialakításában. 
Érzékenyítés a világgazdaságban történő folyamatok irányában. Nemzeti értékek megőrzésének 
fontosságára való figyelemfelhívás.  
 

1.4. Oktatási követelmények: 
 

a. Fogalmak:  
- új fogalmak: globalizáció, világtermék 

       - megerősítendő fogalmak: transznacionális vállalatok 
         

b. Folyamatok:  
        - új folyamatok: globalizáció 
        - megerősítendő folyamatok: világgazdasági folyamatok 

 

c. Összefüggések:  
        - új összefüggések: globalizáció megjelenés a mindennapokban 
        - megerősítendő összefüggések: transznacionális vállalatok globalizációban való szerepe 
 

d. Megfigyelések, vizsgálatok, kísérletek: - 
 

 
 
 
 
 
 

e. Fejlesztendő készségek, kompetenciaterületek: anyanyelvi kommunikáció, együttműködési készség, 
kritikus gondolkodási készség fejlesztése, természettudományos kompetencia 

 

 

f. Főbb tanulói tevékenységek: frontális, páros 
munka, osztályszintű feladatmegoldás 

 



 

  

   
2. Szemléltető és munkaeszközök 
Számítógép, projektor, PPT, tábla 
 
3. Felhasznált irodalom 
Arday István – Dr. Kőszegi Margit – Dr. Makádi Mariann – Sáriné Dr. Gál Erzsébet – Ütőné Dr. Visi Judit: 
Földrajz 10 Tankönyv. Esterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2018. 68-71. 
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4. Mellékletek jegyzéke 
1. feladat 
2. feladat 

https://www.coca-colacompany.com/content/dam/journey/us/en/private/fileassets/pdf/2011/05/Coca-Cola_125_years_booklet.pdf
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Az óra felépítése 
 

Idő Az óra menete 
Didaktikai 
mozzanat 

Módszer Munkaforma Eszköz 

1’ Köszöntés, óra anyagának ismertetése - - - - 

2’ Gondolatébresztés – Mi jut eszükbe a 
globalizációról? Globalizáció fogalma 

- Milyen szerepet tölt be a 
mindennapjainkban? 

Korábbi 
ismeretek 
felelevenítése  

Tanári kérdés  Frontális - 

6’ Globalizáció színtereinek ismertetése 1. 
Világméretű szerveződések (TNC-k) 

- Miért éri meg kevésbé fejlett 
területekre is McDonald’s-ot 
telepíteni? 

1. Feladat: Hol található az 
anyavállalat? Mi a vállalat 
profilja? A diákok egy-egy TNC 
anyavállalatát és profilját 
próbálják meg kitalálni, 
valamint előzetes tudás 
alapján elmondani. 

Új ismeretek 
szerzése, 
ismeretek 
rögzítése 

Tanári közlés, 
Tanári kérdések 

Frontális PPT, tábla 

3’ Globalizáció színtereinek ismertetése 2. 
Világtermékek  

- Fogalom 
- Miért tudnak szegényebb 

országokba is eljutni és 
megmaradni? 

 

Új ismeretek 
szerzése, 
Korábbi 
ismerek 
felhasználása, 
ismeretek 
rögzítése 

Tanári közlés, 
Tanári kérdések 

Frontális PPT 

3’ Globalizáció színtereinek ismertetése 3. 
Közlekedés globális szervezése 

- Miért van rá szükség? 

Új ismeretek 
szerzése, 
ismeretek 
rögzítése 

Tanári közlés, 
Tanári kérdések 

Frontális - 

6’ Globalizáció színtereinek ismertetése 4. 
Kommunikáció világméretű 
megszervezése 

- Milyen kommunikációs 
csatornáknak van nagy 
jelentősége a kommunikáció 
világméretű 
megszervezésében? 

2. Feladat: Országimázsok 
kitalálása. A diákok egy-egy 
ország 
reklámját/országimázsát 
fogják hallani és ki kell 
találniuk mely ország reklámját 
hallhatták. Az országimázsokat 
a diákoknak házi feladat volt 
megírni előző órára, abból 
kerülnek kiválasztásra a 
felolvasott országimázsok.  

Új ismeretek 
szerzése, 
ismeretek 
rögzítése 

Tanári közlés, 
Tanári kérdések 

Frontális Korábbi 
házi 
feladatban 
kiadott 
országimázs 
leírások 

3’ Globalizáció színtereinek ismertetése 5. 
Tőke világméretű áramlása 

- Milyen szerepe van a tőkének 
a globalizációban? 

Új ismeretek 
szerzése, 
ismeretek 
rögzítése 

Tanári közlés, 
Tanári kérdések 

Frontális - 

10’ A globalizáció pozitív és negatív 
hatásának ismertetése 

3. Feladat: A táblára kulcsszavak 
kerülnek, amelyeket párosával 

Új ismeretek 
szerzése, 
ismeretek 
rögzítése 

Tanári közlés, 
Páros 
feladatmegoldás 

Páros munka Tábla 



mondatba kell foglalniuk 
aszerint, hogy milyen 
pozitív/negatív vonzata lehet 
az adott kulcsszó a 
globalizációnak. Ezután 
közösen átbeszéljük ezeket és 
összefoglaljuk. 

3’ Globalizáció hatása a hagyományokra  
Egyéni vélemények kifejtés 

- Tényleg a globalizáció miatt 
nem tűnnek el a 
hagyományok?  

Előzetes 
tudás, saját 
tapasztalatok 
felidézése és 
összefüggések 
ismertetése a 

Tanári kérdés Osztályszintű 
beszélgetés  

- 

6’ Kvíz játék – Hogyan válik egy termékből 
világtermék? Események kiemelése, az 
óra játékos lezárása 

4. Feladat: Egy világtermék 
életútjának ismertetése kvízzel 
kiegészítve 

Előzetes tudás 
alkalmazása, 
új ismeretek 
szerzése 

Játékos kvíz Osztályszintű 
feladatmegoldás  

PPT 

2’ Óra összefoglalása, órai munka 
értékelése, elköszönés 

Órán 
elhangzottak 
összefoglalása 

Tanári közlés Frontális - 

 

 

  



Mellékletek 

1. feladat: Hol található az anyavállalat? Milyen iparág sorolnánk? 

TNC Anyavállalat Iparág 

Spar   

Lidl, Aldi, Penny   

Tesco   

Auchan   

Inditex (zara, bershka, 

pull&bear) 

  

H&M   

Nike   

Seat   

Opel   

 
2. feladat: Kulcsszavak értelmes, kerek mondatokba foglalása, aszerint, hogy a globalizáció kapcsán 

hogyan lehet pozitív, illetve negatív az adott kulcsszó. 
Pl. + munkahely – A globalizáció egyik hozománya, hogy rengeteg munkahelyet teremt és biztosít 
az emberek számára. Olyan munkahelyek is megjelennek egy-egy országban, amire korábban nem 
volt jelen.  

+ - 

Munkahely Kistermelők 

Infrastruktúra Munkabérek 

Technológia Hagyományok 

Bevásárlóközpont Anyanyelv 

Tőke Egyenlőtlenségek 

Befektetés Betegségek 

Szponzor Környezet 

 


