Participarea cetățenilor la viața politică, 7C, 20.05.2019***Numele_______________
Prin PARTICIPAREA POLITICĂ se înțelege ansamblul activităților prin care cetățenii sunt chemați să
între în contact cu factorii puterii, prin intermediul unor forme de activitate politică, fie campanii publice,
manifestări, proteste de susținere a unei idei/persoane, să influențeze promovarea politicii.1 Participarea
politică se bazează și pe credința maselor într-un posibil control al celor guvernați asupra celor care
guvernează.
PARTICIPAREA POLITICĂ

Învățarea politicului

Cum învață publicul?

Învățarea scopurilor
politice

Învățarea jocurilor politice

Cum învață publicul?

Cum învață publicul?

Forme tradiționale de viață politică
Forme noi de viață politică
Informează-te și completează!
• activitatea de partid,
https://www.youtube.com/watch?v=c_Eutci7ack
• activitate sindicală,
(setează filmul pe limba română)
• participarea electorală,
https://youtu.be/u6jgWxkbR7A
• informare politică prin lectura ziarelor,
https://youtu.be/c_g1BMVFcuw
• televiziunea,
https://youtu.be/3klMM9BkW5o
• înscrierea pe listele electorale,
https://www.youtube.com/watch?v=YzIcWW3FWSQ
• susținerea financiară a unui partid,
https://www.youtube.com/watch?v=e7S8jWh6AEs
• asistența la reuniuni politice,
(politică și economie)
• exprimarea publică a unei opinii politice,
participarea la diferite proteste legale(exemplu:
semnarea unor petiții),
• manifestări pașnice,
• greve
COMUNICAREA POLITICĂ este activitatea desfăşurată de diferite grupuri cu scopul de a cuceri
puterea, iar în unele cazuri de a păstra puterea. În această situaţie, este vorba despre indivizi care vor să
câştige încrederea altor indivizi, iar acest lucru nu se poate realiza fără o comunicare eficientă uneori chiar
agresivă.2

PROPAGANDA este un concept asociat cu o ambiţie sau practică totalitară, ceea ce a dus la
degradarea sa. Aceasta reprezintă o ,,acţiune de convingere prin instigare, ce tinde să înlocuiască raţiunea
cu impresionabilitatea. Înţelegem, deci, că prin această formă de comunicare nu se transmite decât o
singură variantă a adevărului, ceea ce determină înţelegerea că celelalte sunt eminamente false.
MI 1)Dați exemple de lideri care au folosit propaganda politică pentru eliminarea fizică a adversarilor politici.
2) Cum argumentați definiția comunicării electorale ca fiind ”un exercițiu al negocierii și al desucției”.
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