Clasa _a VII-a ______***Continuare – Regimul politic***Numele______________

Urmăriți animația ”Ferma animalelor”(după George Orwell - pdf) de la minutul 21:00 la minutul 25:00,
apoi de la minutul 31:00 la minutul 35:00. Răspundeți, oral, la următoarele întrebări:
a)
b)
c)
d)

La ce regimuri politice face referire animația? Argumentați!
Ce diferențe ați sesizat între cele două tipuri de conducător?
Cum credeți că ar fi trebuit să reacționeze animalele la confruntarea dintre cei doi conducători?
Ce rol credeți că a jucat acest film de desene animate în educația socială a copiilor?
Sugestie pentru aprofundarea temei: https://www.youtube.com/watch?v=urrqW4_3IBg
Elemente noi:

Monocrațiile au existat mai ales în Antichitate și în Evul Mediu, dar ele și-au
făcut simțită prezența și în perioada contemporană, în toate acele cazuri în care la
conducerea statului au ajuns persoane care și-au manifestat puterea ca dictatori:
Hitler (Germania), Stalin (URSS), Mussolini (Italia), Franco (Spania) etc.
Oligarhiile, cele în care puterea este deținută de o minoritate (de exemplu,
Republica Romană în Antichitate, Republica Venețiană în Evul Mediu etc.),
desemnată în funcție de anumite criterii prestabilite, nu mai sunt prezente în
perioada contemporană, termenul dobândind treptat și alte semnificații.
Democrațiile sunt forma de guvernământ în care cel mai important rol în
exercitarea puterii suverane aparține poporului. Prima formă de democrație a
fost cea experimentată în Antichitate de orașul-stat Atena.
Tehnocrația
Termenul provine din limba greacă (cuvintele tekhne, îndemânare, și kratos,
putere), prima sa utilizare în domeniul politic fiind atribuită unui inginer american
în anul 1919. Conform dicționarelor, tehnocrația este un sistem de guvernare în
care cei care decid sunt tehnicienii, în special oamenii de știință și experții în
diverse domenii, iar nu oamenii politici, cei aleși prin vot de alegători.
Activitate în perechi - Analizați articolele de mai jos și identificați elemente ale definițiilor de mai sus
în prezentarea scrisă.
a) Douăzeci de ani mai târziu, "temelia pe care stă România contemporană este un nisip mişcător:
minciuna asupra evenimentelor din 21 - 25 decembrie 1989", consideră psihiatrul Vianu, care
atacă dur oligarhia ce conduce practic ţara. " Un gangster, care frecventează o societate aleasă
nu devine automat un gentleman. Tot astfel aderarea la instituţiile europene nu a civilizat
oligarhia română", notează Ion Vianu.(articol întreg)
b) Premierul thailandez Prayuth Chan-ocha a demisionat oficial luni din fruntea guvernului
militar, după ce a devenit prim-ministru în noul guvern civil, afirmând că ţara va funcţiona de
acum înainte ca o democraţie normală după cinci ani de regim militar, relatează Reuters.
Prayuth va ocupa funcţia de prim-ministru cu susţinerea partidelor pro-armată din Camera
Reprezentanţilor şi a camerei superioare numite de armată în baza unei constituţii despre care
criticii susţin că sufocă democraţia şi sprijină rolul politic al armatei. (articol întreg)(urmare)
Activitate individuală
În ce an putem vorbi de cel mai mare număr de state cu regim democratic, conform acestei resurse video?
(anocracy – un regim politic mixt - Anocracy is a form of government loosely defined as part democracy and
part dictatorship, or as a "regime that mixes democratic with autocratic features"

