Тема 4.1. Що таке демократія

Картка
підсумкового
оцінювання
citizen.in.ua

Розуміємо			 Оберіть правильні відповіді на тестові завдання
1. Демократія — це:
 Організація державної влади обраних народом урядовців, які приймають рішення незалежно.
 Організація державної влади на основі рішення більшості і пригнічення меншості.
 Організація державної влади на засадах визнання народу джерелом
державної влади.

2. Який з наведених нижче варіантів найбільш точно розкриває
поняття демократичних процедур:
 Можливість народу діяти на свій розсуд, адже за Конституцією, народ є єдиним джерелом влади.
 Вільні і чесні вибори, референдуми, відкрите і таємне голосування,
делегування повноважень депутатам, громадські обговорення, вивчення громадської думки.
 Владні рішення приймають тільки обрані демократичним шляхом
представники народу.

3. Як співвідносяться громадянське суспільство і правова держава:
 Громадянське суспільство ширше і включає до своїх інститутів правову державу, як регулятивну, службову структуру.
 Держава на основі законів і за допомогою спеціальних органів регулює відносини між людьми, захищає їхні права, а відтак, панує в громадянському суспільстві.
 Громадянське суспільство протистоїть державі, як апарату примусу.

4. Громадянській активності сприяє:
 Готовність громадян знехтувати законами заради досягнення інтересів більшості народу.
 Соціальна взаємодія, єдність і солідарність членів суспільства, під
час участі у легальних мирних зібраннях.
 Масове озброєння громадян.
5. Хороший громадянин у демократичному суспільстві:
 Ввічливий, слухняний, неагресивний, обережний.
 Свідомий, небайдужий, активний, відповідальний.
 Рішучий, готовий до протесту, запальний.
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Розділ 4. Демократичне суспільство та його цінності

Досліджуємо			 Складіть логічну схему:
«Ніхто не робить вигляд, що демократія є досконалою або в усьому правильною. Демократія є найгіршою формою правління, але нічого кращого
людство поки що не придумало».
Уїнстон Черчилль

Проаналізуйте вислів Уїнстона Черчилля і складіть m-схему до такого
явища, як демократичне суспільство:.

Цінності і переваги демократії

Демократичне суспільство
(визначення)

Недоліки і виклики демократії

Діємо			 Напишіть есе (до 300 слів), використовуючи
		 такі запитання:
Напишіть есе (до 300 слів), використовуючи такі запитання:
Які поняття, явища, проблеми ми розглядали у цьому розділі?
Які з них викликали у мене найбільший інтерес? Чому?
Які з них не були для мене цікавими? Чому?
Які відповіді на поставлені запитання ми отримали?
Які подальші роздуми це у мене викликало?
Яких нових навичок та знань я набув/набула?
Де вони зможуть стати мені у нагоді?
Запитання,
які ми ставили
у цій темі

Яких нових
навичок я набув /
набула

ПРОФІЛЬ
УЧНЯ / УЧЕНИЦІ
«ОСОБИСТА РЕФЛЕКСІЯ»

Наскільки добре я
опанував / опанувала
ці навики?
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Відповіді, які
ми знайшли
на ці запитання

Які подальші
роздуми
це викликало

Наскільки добре я
опанував / опанувала
цю тему

