Temat lekcji: Współczesne zmiany w gospodarce świata i Polski.

Społeczeństwo globalne i grupy społeczne. Współczesne teorie uwarunkowania
społecznego. Wielkie i małe struktury społeczne. Problem władzy w strukturach społecznych.
Relacje między wielkimi strukturami społecznymi. Konflikty społeczne. Rola małych grup
społecznych w funkcjonowaniu struktur społecznych. Rodzina jako podstawa organizacji
społeczeństwa. Społeczności etniczne i terytorialne. Struktura społeczna współczesnego
społeczeństwa polskiego (mniejszości narodowe i wyznaniowe, zróżnicowanie warstwowe).
Wpływ transformacji ustrojowej na zmiany struktur społecznych. Struktura i procesy
demograficzne. Procesy rozwoju ludności i ich następstwa społeczno-gospodarcze. Zmiany
pokoleniowe. Przemiany struktur ludnościowych Polski na tle procesów ludnościowych
świata.
Struktura gospodarki i struktura społeczno-zawodowa. Restrukturyzacja gospodarki.
Przekształcenia własnościowe w gospodarce. Prywatyzacja. Reprywatyzacja. Hierarchia
zawodów. Procesy urbanizacji i ich następstwa. Społeczno-gospodarcze problemy wsi i
rolnictwa. Kryzysy społeczne. Ekonomiczne i polityczne podłoże konfliktów i kryzysów
społecznych. Zmiany stosunków własnościowych.
Dylematy interwencji państwa w życie gospodarcze. Cele i metody polityki
społecznej w systemie gospodarki rynkowej.Podstawowe kwestie społeczne współczesnej
Polski

–

inicjatywy

ludności,

zbiorowości,

organów

państwa

w

ich

przezwyciężaniu. Gospodarka rynkowa we współczesnym świecie. Strukturalne przemiany w
gospodarce światowej. Perspektywy integracji europejskiej i rozwoju rynku światowego.
Główne kategorie ekonomiczne gospodarki rynkowej. Problemy własnościowe, konkurencja,
rynek pracy. Procesy krystalizacji stosunków własnościowych i struktury społecznej.
Przejawy i konsekwencje rywalizacji między najwyżej rozwiniętymi państwami zachodnimi.
Współczesne czynniki i uwarunkowania rozwoju gospodarczego. Nowoczesne technologie i
gałęzie gospodarki (informatyka). Rozwój gospodarczy w regionach świata – trwałość
głównych ośrodków siły gospodarczej. Zagadnienia transformacji technologii i wiedzy
naukowo-technicznej.

Uwarunkowania i

formy integracji

gospodarczej.

Społeczne,

ekonomiczne i polityczne przyczyny i konsekwencje migracji ludności we współczesnym
świecie. Wewnętrzne i zewnętrzne ograniczenia rozwoju gospodarczego. Problem zadłużenia
jako bariera wzrostu gospodarczego.

Zagrożenia cywilizacyjne we współczesnym świecie. Społeczne konsekwencje
rozwoju przemysłowego: problemy ludnościowe, surowcowe, energetyczne, żywnościowe,
ekologiczne, katastrofy nuklearne. Demograficzny obraz świata. Nierówności rozwoju
ludności. Ekologia jako problem światowy, źródła zanieczyszczeń środowiska, lokalne
katastrofy ekologiczne, transfer zanieczyszczeń środowiska. Rolnictwo i wyżywienie,
przyczyny głodu i niedożywienia, drogi postępu. Rolnictwo a ekologia. Problemy
energetyczne świata, źródła energii i surowców, poszukiwanie nowych zasobów
energetycznych, nowoczesne technologie – możliwości i ograniczenia. Procesy urbanizacji –
aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne. Perspektywy i szanse rozwiązywania
problemów globalnych w warunkach rozbrojenia, trwałego pokoju i współpracy
międzynarodowej, znoszenia bloków militarnych i wyrównywania poziomów rozwoju krajów
i kontynentów. Problemy konwersji przemysłu zbrojeniowego na cele cywilne.

Napisz notatkę.

