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11. Manažérske zhrnutie: 

Krátka anotácia:  

Počas stretnutia sme pracovali s obsahom webovej stránky https://atlas.cid.harvard.edu (atlas 

ekonomickej previazanosti), kde učiteľ môže žiakom prezentovať hrubý domáci produkt jednotlivých 

krajín, objem exportu a importu. Na stránke https://www.populationpyramid.net sú zobrazené tzv. 

vekové pyramídy, kde sa dá sledovať vývoj populácie mužov a žien v jednotlivých krajinách. 

Využiteľnosť týchto učebných zdrojov je na hodinách odborných ekonomických predmetov a 

geografie.  Učiteľ sa môže zamerať na čítanie číselných údajov z tabuliek a grafov a hlavne 

prezentáciu zistených údajov. 

Kľúčové slová: 

• Atlas ekonomickej previazanosti, export, import, produkt, vekové pyramídy, vývoj 

populácie, vplyvy, konštruktívistický prístup k vzdelávaniu 

Použité skratky: 

HDP - hrubý domáci produkt 

 

 

https://atlas.cid.harvard.edu/
https://www.populationpyramid.net/


12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 

1. Úvod a prezentácia www stránok so vzdelávacím obsahom 

2. Vyhľadávanie informácií,  prezentácia číselných údajov 

3. Diskusia - využitie na hodinách 

Hlavná téma stretnutia: 

Novinky v IT technológiách.  

Zhrnutie priebehu stretnutia: 

1. Cieľom stretnutia bolo oboznámiť sa s možnosťami využívania digitálneho obsahu na 

internete. V úvode stretnutia koordinátorka klubu Ing. Vargová odprezentovala webovú 

stránku https://atlas.cid.harvard.edu ,  tzv. atlas ekonomickej previazanosti a stránku a 

https://www.populationpyramid.net , tzv. vekové pyramídy.  

2. V atlase ekonomickej previazanosti sú spracované ekonomické výsledky jednotlivých krajín 

až do roku 2019. Môžeme sledovať tok tovarov, štruktúru priemyslu v jednotlivých krajín. 

Napr. z tabuliek a grafov sa dá prečítať, že najviac sa zo Slovenska exportujú autá a najviac 

importujeme stroje a zariadenia.  Môžeme sledovať štruktúru priemyslu podľa krajín a 

produktov. Zaujímavý je  pohľad na export a import nerastných surovín. Okrem toho môžete 

zistiť najväčších vývozcov, či dovozcov ľubovoľnej komodity, či preskúmať odkiaľ k nám 

dovážame víno, pivo, autá, čokoľvek. Môžeme si pozrieť aj zmenu hodnoty pre nami vybranú 

položku v priebehu času. V grafoch vekových pyramíd môžeme sledovať vývoj populácie od 

roku 1950 po súčasnosť. Žiaci zisťujú a porovnávajú vývoj pôrodnosti vo vyspelých 

krajinách a v rozvojových krajinách, vplyv migrácie, podiel žien a mužov v jednotlivých 

krajinách. Pomocou číselných údajov, ktoré vieme vyhľadať na týchto dostupných webových 

stránkach, vysvetlíme žiakom rôzne spoločenské vplyvy a javy.   

3. Na záver stretnutia sme diskutovali o možnosti využitia tohto digitálneho obsahu na hodinách 

ekonomických predmetov a čiastočne aj na hodinách geografie. Žiaci si budú rozvíjať nielen 

digitálnu, ale aj čitateľskú gramotnosť – skúmajú napr. intenzitu a zloženie medzinárodného 

obchodu, alebo podľa skladby exportu posudzujú ekonomickú úroveň štátov. Stránky sú 

veľmi prehľadné a vizuálne pôsobivé.  

13. Závery a odporúčania: 

1. Informácie na prezentovaných stránkach nám umožnia rozvíjať konštruktivistický prístup k 

vzdelaniu,  žiaci môžu objavovať vzájomné súvislosti medzinárodného obchodu.  

2. Cieľom vyučovacích hodín by nemalo byť len vyhľadanie zaujímavých informácií, ale aj ich 

vhodná interpretácia žiakmi a hľadanie vzájomných súvislostí medzi faktormi 

ovplyvňujúcimi ekonomiku a populáciu sveta. 
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