ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Седми разред
Наставна јединица: Појам демократије- демократска правила и
процедуре

Реч демократија настала је од грчких речи demos – народ и krateо –
владати, владавина. У најширем смислу значи владавина народа.
У античкој Грчкој су сви слободни грађани доносили најважније
одлуке које се тичу њихове државе. У суштини то је било могуће, јер је мали
број људи сматран слободним. Жене, робови и странци нису могли гласати.
Данас је тешко омогућити да сви грађани непосредно учествују у
одлучивању. Због тога бирамо наше представнике и овлашћујемо их да
доносе одлуке у наше име. С обзиром на то да доносе одлуке у наше име о
питањима од значаја за нас, веома је битно какав ће бити поступак избора
наших представника.
Под појмом демократије подразумевају се правила која омогућавају
учешће у доношењу одлука најширег могућег круга људи на које се те одлуке
односе.
Ова правила представљају минимум услова да би се неко одлучивање
могло назвати демократским. Без демократских правила нема демократије.
На основу тога, можемо демократију да разликујемо од других облика
владавине у којој одлуке доноси један (или мањина) на ауторитаран начин
(не обазирући се на било каква правила) и произвољно (према сопственом
нахођењу), без могућности било каквог учествовања оних којих се те одлуке
тичу.
Постојање правила демократског одлучивања јесте неопходан, али не и
довољан услов да бисмо говорили о демократији и зато се демократија не сме
сводити само на процедуру.
Да би се неко одлучивање сматрало демократским, важно је само да је
одлука донета на демократски начин (поштовањем правила процедуре) без
обазирања на садржај и квалитет одлука које се доносе.
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Када се говори о скупу процедуралних правила, мисли се на скуп
основних правила којима се утврђује ко је овлашћен да доноси колективне
одлуке и на основу којих процедура, које су унапред прописане.
Транзиција представља процес преласка из недемократског у
демократски поредак кроз дуготрајан процес демократизације.
Предности демократије су:
 омогућава друштвено одлучивање, чиме се избегава сукоб, хаос и
диктатура
 омогућава промену власти на миран начин
 увећава одговорност власти, јер је власт изборна, контролисана и
уравнотежена
 сваки појединац бира и може бити биран.

Домаћи задатак:
Погледајте видео материјал
https://www.youtube.com/watch?v=_3509Tefkxw и одговорите на следећа
питања за анализу:
Како се понашају актери?
Да ли једно друштво може да функицонише уколико се сви чланови
понашају на начин приказан у видео клипу?
Да ли је начин на који се актери понашају једни према другима
исправан и демократски?
Како би изгледао овај скуп када би се водио на демократски начин?
Своје радове пошаљите је на е -маил адресу: marica.simic@live.com . За
све додатне информације можете ми се такође обратити путем наведене емаил адресе.
Рок за достављање домаћих задатака је 16.04.2020. године.
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