Vitajte na stránkach predmetu

Hospodárska geografia (HOG)

Geografia

patrila a patrí medzi vedy, ktoré majú bezprostredné praktické využitie. Bez jej
poznatkov by chýbala orientácia na Zemi, poznanie prírodného prostredia a možnosť využívať a
ochraňovať krajinu. Geografia opisuje a vysvetľuje hospodárenie človeka, osídlenie Zeme, premeny
obyvateľstva, ale aj politickú situáciu, konflikty medzi národmi či úspechy spolužitia národov.
Objektom štúdia geografie je geografická krajina, ktorú možno rozdeliť na prírodnú (fyzickogeografickú) a vytvorenú človekom (socio-ekonomickú). Ich vzájomnou previazanosťou, najmä
hodnotením činnosti človeka na Zemi sa zaoberá humánna geografia.
A práve predmetom Hospodárskej geografie na obchodnej akadémii je odvetvie humánnej
geografie zameranej na: obyvateľstvo, sídla, hospodárstvo sveta a regionálnej geografie všetkých
kontinentov a Slovenska.
Hospodárska geografia - HOG sa na našej obchodnej akadémií vyučuje v prvom ročníku.
Nadväzuje na poznatkový základ získaný žiakmi vo vyučovaní zemepisu na základnej škole, najmä na
poznatky z fyzicko-geografickej sféry.
Vyučovanie prebieha v kmeňových učebniach s použitím moderných informačných a komunikačných
technológií a pomôcok (počítač, dataprojektor, digitálne mapy, atlasy...). Na hodinách sa používa
internet a prezentácie nového učiva, premietanie aktuálnych videí, používanie programov určených na
vyučovanie geografie – Google Zem (Earth), Marble, Editor máp2, World physical Maps...

Cieľ predmetu
- je schopnosť chápať zákonitosti stavu a vývoja priestorovej diferenciácie socio-ekonomickej sféry v
celosvetovom aj regionálnom priestore v nadväznosti na fyzicko-geografické podmienky.
Snahou predmetu je rozvinúť u žiakov ekonomické, ale aj ekologické myslenie s cieľom rozvinúť
schopnosť makroekonomického pohľadu v spolupráci aj s ďalšími odbornými predmetmi.
.
Hodnotenie a klasifikácia
- prebieha po ukončení každého tematického celku viacerými formami napr.: písomnými
testami, tvorba máp s vybraným obsahom, overovanie vedomostí v orientácii na mape,
- tvorbou referátov a prezentácií s použitím IKT technológií,
- tvorbou prezentácií na paneloch vo vestibule školy v celoročnom projekte „Cestujeme svetom“
– klasifikačným stupňom (známkou).

Hodnotiaca tabuľka
Percentá
známka
100 – 90
1
89,9 – 75
2
74,9 – 50
3
49,9 – 30
4
29,9 – 0
5

