PRÍLOHA
Otázky k prezentácii
Človek, trhová ekonomika a ekonómia v praxi
(lektor: Peter Gonda)
VÝCHODISKOVÉ OTÁZKY
o
o

Čo a ako by sa mali učiť žiaci z ekonómie a čo by mali z nej vedieť po skončení ZŠ?
Z čoho by mohli učiť učitelia ZŠ ekonómiu a čo môžu čítať žiaci ZŠ z ekonómie?

VYBRANÉ OTÁZKY K OBSAHU TÉMY
o
o
o
o
o
o
o

Čo si predstavíte pod pojmom ekonómia?
Prečo je pre praktický (osobný a profesionálny) život dôležité poznať ekonómiu?
Aké sú hlavné „indície“ na ceste k ekonomickému mysleniu?
Aké sú kľúčové predpoklady ekonomického štýlu myslenia?
Čo vyjadruje paralela „omylu rozbitého okna“? Aké sú jej príklady v praxi?
Čo je zdrojom bohatstva ľudí? Čo ich vedie ku kooperácii a spolupráci v (globálnej) ekonomike?
Čo predstavujú náklady obetovanej príležitosti? Uveďte príklady z praxe.

o
o
o
o

Čo je trh? Aké sú predpoklady fungovania slobodného trhu?
Ako funguje konkurencia? Kto určuje ceny?
Aký je vzťah medzi hodnotou a cenou?
Aké typy cien na rôznych trhoch môžu byť? Ako môžu byť regulované?

o
o
o
o
o
o

Čo sú peniaze? Prečo a ako vznikli? Sú prirodzené?
Aké funkcie plnia peniaze?
Prečo sú peniaze dôležité a nevyhnutné pre človeka v ekonomických procesoch?
Aký je rozdiel medzi komoditnými a papierovými peniazmi?
Sú peniaze regulované? Ako sú riadené?
Čo znamená inflácia? Aké sú jej príčiny a dôsledky?

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Prečo je pre praktický život dôležité poznať pôsobenie vlády a verejných financií v ekonomike?
Aká je základná logika pohľadu na úlohu a verejné financie v ekonomike?
Čím sa odlišuje vláda a verejné financie od iných subjektov a súkromných financií?
Na základe čoho možno vymedziť úlohy vlády v ekonomike a spoločnosti?
Aká je prax vo a a na Slovensku? Aká je veľkosť vlády a aké to má dôsledky na ľudí?
Aká je štruktúra verejných výdavkov?
Ako vlády financujú verejné výdavky?
Ako sú zdaňovaní a celkovo finančne zaťažovaní občania a aké to má dôsledky pre nich?
Aký je daňový a odvodový systém na Slovensku?
Čo znamenajú deficit a dlh verejných financií. Ako sú financované a aké majú dôsledky?
Aké mýty o vláde a verejných financiách pretrvávajú v spoločnosti, napríklad u nás.

