Dictatuur

Opdracht bij het thema Mens & Maatschappij
Bron: www.prodemos.nl
Lesdoelen
Ik weet wat een dictatuur is.
Ik kan uitleggen wat de verschillen zijn tussen een dictatuur en een democratie.
Ik begrijp welke invloed het op mensen kan hebben om in een land te wonen waar een
dictatuur heerst.
Ik weet welke belangrijke staatsvormen er zijn.
Ik kan uitleggen wat een republiek is, wat een (constitutionele) monarchie is en wat een
militair regime is.
Ik weet wat totalitair en autocratisch betekent en kan deze termen koppelen aan de
verschillende staatsvormen.
Ik kan onderzoek doen naar verschillende landen en hun staatsvorm.
Ik ken verschillende wereldleiders en kan van deze personen een paspoort maken,
waarin duidelijk wordt op welke manier zij hun land regeren.

Opdracht 1: Onderzoek
De Opdracht
In eenvoudige bewoording is een regering het systeem of de vorm waarmee een
gemeenschap bestuurd wordt. Het betreft het uitoefenen van politieke autoriteit over
de handelingen van anderen. Deze handelingen en beslissingen kunnen onder andere e
maken hebben met rechtspraak, onderwijs, gezondheid, het milieu en defensie. Er zijn
echter verschillende manieren waarop deze politieke autoriteit uitgevoerd kan worden.
Er zijn veel verschillende landen, met elk een eigen staatsvorm. In de volgende
opdracht ga je onderzoek doen naar verschillende landen en hun leiders.
Onderzoek wat de betekenis is van de volgende termen. Doe dat door antwoord te
geven op de volgende vragen.
Werk deze zo nauwkeurig en uitgebreid mogelijk uit.
• Leg uit wat een republiek is. Wie heeft/hebben de macht? Geef voorbeelden van
landen die een republiek zijn.
• Wat is een monarchie? Wie heeft/hebben de macht? En hoe zit dat met een
constitutionele monarchie? Geef van beide staatsvormen een voorbeeld.
• Wat is een militair regime? Wie heeft/hebben de macht?
• Wat is anarchie? Geef hiervan een voorbeeld uit de geschiedenis.
• Wat wordt bedoeld met totalitair? Bij welke staatsvorm komt dit voor?
• Wat wordt bedoeld met autocratisch? Bij welke staatsvorm komt dit voor?
Zoek bij de 4 onderstreepte staatsvormen een land waar deze staatsvorm heerst.
Beantwoord per land de volgende vragen:
• Welke staatsvorm geldt voor dit land?
• Wat is het centrum van hun politieke macht?
• Is er een speciaal gebouw dat in verband gebracht kan worden met de
regering?
Geeft op een wereldkaart aan waar deze landen liggen en verwerk ook de antwoorden
op de vragen op deze kaart.
Tijd voor de opdracht
60 minuten (1 lessen)

Samenwerking
Tweetallen

Materiaal
• Schrijfpotloden
• Kleurpotloden
• Papier, Ipad, iets anders

Beoordeling
• Onderzoeksvragen
• Uitwerking wereldkaart
• Samenwerking

5 punten
3 punten
2 punten

Opdracht 2: Wat is een dictatuur?
De Opdracht
Voor deze opdracht krijg je een aantal werkbladen van je leerkracht. Ga daarna verder
met opdracht 3

Tijd voor de opdracht
30 minuten (1/2 lessen)
Materiaal
• Schrijfpotloden
• Papier
• Schaar
• Lijm
•

Samenwerking
Tweetallen

Opdracht 3: Paspoort van een wereldleider
De opdracht
In deze opdracht ga je onderzoek doen naar een wereldleider. Je maakt een paspoort
van deze leider en maakt hier een poster van.
De werkvorm:
• Van je leerkracht krijg je de naam van een wereldleider.
• Je gaat onderzoek doen naar deze wereldleider.
• Je verwerkt de informatie over deze wereldleider op een poster.
• Op deze poster teken je een grote driehoek (zie voorbeeld).
• Je zorgt dat de volgende informatie op de poster verwerkt wordt:
-Naam wereldleider
-Vlag van het land waar hij leider van is
-Politieke partij die hij aanhangt
-Propaganda waar hij gebruik van maakt
-Leger: hoe is het leger opgebouwd, waar wordt het voor ingezet?
-Onderdanen: hoe worden deze behandeld? Welke zeggenschap hebben zij wel
of niet?
Naam
Vlag land
Politieke Partij
Propaganda
Leger
Onderdanen
Plak een foto van de leider op de poster, teken de vlag en zorg dat de rest van de
informatie op een originele, maar duidelijke manier op de poster verwerkt wordt.
Tijd voor de opdracht
30 minuten (1/2 lessen)
Materiaal
• Posters in de klas
• Je eigen mening

Samenwerking
Geen
Beoordeling
• Paspoort
• Vormgeving
• Creativiteit
• Verzorging

6 punten
2 punten
1 punt
1 punt

Extra voor de leerkracht
Op https://prodemos.nl/leren/aan-de-slag-met-dictatuur/ vind je het werkboek voor
opdracht 2.
Geef voor opdracht 3 alle tweetallen/drietallen de naam van een van de volgende leiders:
Hitler, Stalin, Castro, Napoleon, Mussolini, Franco, Tito, Kim Jong-Il, Gaddafi, Idi Amin,
Sadam Husein.
Bespreek van tevoren duidelijk waar ze het best kunnen zoeken naar informatie.
Waarschuw ook van tevoren dat de verhalen over deze mensen schokkend kunnen zijn
en dat het niet verstandig is op plaatjes te zoeken.
Houd als leerkracht bij deze opdracht alles wat op de computer/IPads wordt gedaan goed
in de gaten.

