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 العنوان: هل يحق لي كل ما أريد؟
 نموذج  نموذج الفرعي  وحدة  حجم المجموعة  المدة الزمنية  اللغة 
 2 1 2  كبيرة و صغيرة 120دقيقة عربية

 

 

 

الملّخص: من المهم جداً أن نكون قادرين على التمييز بين حاجة اإلنسان األساسية ورغباتنا. يجب تلبية  

االحتياجات األساسية للبشر للسماح للفرد بالعيش بكرامة. ويمكن اعتبارها األساس الذي صيغت عليه  

 .حقوق اإلنسان

 

 الكلمات الرئيسية: االحتياجات البشرية األساسية ؛ االحتياجات والرغبات والحقوق ؛

 

المهم أن نفهم وأن ندرك   األهداف: الهدف هو تحديد وتمييز الرغبات واالحتياجات البشرية األساسية. من 

 .أن تلبية االحتياجات اإلنسانية األساسية هو بال شك شرط أساسي لكي يعيش كل إنسان بكرامة 

 

 المشاركون: الشباب والكبار واألفراد من مختلف الفئات االجتماعية والثقافية 

 

 :وصف

اتهم واحتياجاتهم. بعد هذا  يبدأ المشاركون ، بمبادرة من الميسر )المعلم( ، في استجواب أنفسهم ورغب

أشخاص ويتم تكليفهم   4-3التقديم )ال يزيد عن دقيقتين( ، ينقسم الطالب إلى مجموعات صغيرة من 

 .بالمهام التي سيتم تنفيذها على مرحلتين

: تستخدم المجموعات مخزن الطعام "الرغبات واالحتياجات والحقوق" وتقوم بعمل قائمة  1الخطوة 

)على سبيل المثال ، طعام جيد ، فستان رائع ، دراجة حمراء جديدة ، وما إلى ذلك(  لرغباتهم المادية 

( الرغبات غير الملموسة )الحب ، االحترام ، إلخ(. ثم يفكرون في  3وإضافة ثالثة على األقل )  

 .االحتياجات التي تمثلها هذه الرغبات ويضيفونها إلى العمود المركزي لورقة النشاط 

تنتهي المجموعات ، يزودهم الميسر بـ "قائمة حقوق اإلنسان" ويطلب منهم كتابة الحق   : عندما 2الخطوة 

 .(المقابل في العمود األخير )مثل التحرر من التمييز 

: بعد االنتهاء من النشاط ، تبدأ المجموعات في التفكير ثم إنشاء ملصق عن حقوق اإلنسان عن  3الخطوة 
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 .(المقابل )تصميم مسودة اقتراح طريق اختيار أحد االحتياجات والحق 

: في نهاية العمل الجماعي ، يستخدم الميسر المخطط التوضيحي ويطلب من ممثل من كل  4الخطوة 

مجموعة إضافة الرغبة والحاجة والحق المقابل. هذا حتى تكون هناك قائمة بعشرة رغبات )مجمعة(  

 .واحتياجات وحقوق مكتوبة 

 .امة قصيرة حول نتائج المجموعات : يقود الميسر مناقشة ع5الخطوة 

: يمكن دعوة الطالب إلنتاج ملصقات حول الموضوع والعالقة بين احتياجات اإلنسان وحقوق  6الخطوة 

الصحف والمجالت والقصاصات   -اإلنسان ، وكذلك باستخدام مادة االستعانة بمصادر خارجية 

 .والرسومات بأنفسهم ، إلخ ... والتي سيتم نشرها بعد ذلك

 .لخطوة السابعة: التلخيص! يقدم الميسر لمحة موجزة عن أفكار وأهداف الدرسا

 

 المواد: أقالم رصاص بسيطة وملونة ، ورق ، صحف ، مجالت ، غراء ، مقص ، لوح ورقي )ورقة

A1 لتصميم ملصق) 

 

 الطريقة: العمل الجماعي ، العمل الجماعي ، تطوير التفكير النقدي 

 

تعميق الموضوعات قبل إدارة األنشطة مع الطالب. عالوة على ذلك ، من  نصائح للميسرين: يُقترح 

 .المناسب اعتماد بعض المرونة إلدارة ديناميكيات المجموعة

 

 :(APA) المصدر

 .(. عش في ديمقراطية2015الديمقراطية الحية )

Retrivedfromhttp: //www.living-democracy.com/textbooks/volume-3/ 

 

 :الصدقات 

 .: الرغبات واالحتياجات والحقوق 1رة النش

 .: قائمة حقوق اإلنسان 2النشرة رقم 

 

 المتعاون: معهد انتيغرا

 


