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Globalizácia je prepájanie vo všetkých oblastiach ľudského života je akým si predpokladom 

existencie v spoločnosti. Celosvetová prepojenosť v danom čase a priestore.  

Globalizáciu môžem vysvetliť i takto ak chce ľudstvo národne čiže ekonomicky prežiť, musia 

sa zapojiť všetci do globalizačného procesu a nájsť si tak miesto vo svete a svetovej ekonomike, 

kultúre a dokázať prepojiť celkový záujem globálny (celosvetový) s miestnym (lokálnym) 

záujmom.  

Negatívne globálne problémy 

- zmena životného štýlu a kultúry hlavne u mládeže (tzv. Amerikanizácia) v médiách, na 

internete, 

- multimediálne komunikačné prostriedky, ktoré šíria často spoločensky nežiaduce a negatívne 

informácie ( častý zdroj pornografie, propagácia násilia aj cez PlayStation hry u detí a mládeže  

– riziko závislosti, fašizmus u adolescentov),  

- priepastné rozdiely medzi bohatými a rozvojovo chudobnými krajinami, bohužiaľ aj naša 

realita veľmi blízkej dobe, 

- zvyšuje sa násilie v rodinách ( dlhodobá nezamestnanosť jedného živiteľa z rodiny, či oboch), 

- rodina ako základná jednotka ľudskej spoločnosti – z tohto vzoru sa upúšťa (partneri žijú ako 

druh a družka, často na divoko, veľmi zlý vzor často pre deti).  

Globalizácia často prináša so sebou zmeny uplatnenia jednotlivca na trhu práce, zvyšujú sa 

neho kvalifikačné predpoklady, komunikačné zručnosti, jazykové kompetencie  a práca 

s novými technológiami. Z toľkého tlaku sa človek i dieťa môže ocitnúť stave úzkosti, ak sa to 

nezachytí včas začínajú sa prejavovať depresívne poruchy.  

Výchova u detí a celkovo v spoločnosti - zvyšovanie osvety v školách možnosť zahrnúť cez 

etickú, náboženskú a občianskú výchovu. Celkovo ZŠ sú nastavené a ich súčasťou je 

psychológ. Prvom rade sa rodina musí starať o blaho, bezpečie detí pokiaľ je to v ich 

kompetenciách. Hlavne čas si treba vedieť správne rozložiť a prácu si nenosiť domov. V tejto 

veľmi hektickej dobe plnej negatív, zlých vzťahov v rodinách, medzi priateľmi a práci je to 

veľmi náročné. Je to svet pretvárky a závisti.  


