
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 

Επιθυµίες και ανάγκες 

Σκοπός: Να βοηθηθούν τα παιδιά να διαχωρίσουν τις επιθυµίες από τις ανάγκες. Να 

παρουσιάσουµε την ιδέα ότι οι βασικές ανάγκες µπορούν να θεωρηθούν δικαιώµατα. Υλικά: 

Ένα σετ καρτών «Επιθυµίες και Ανάγκες»για κάθε ζευγάρι µαθητών. Παίρνει µέρος όλη η 

τάξη. 

Διαδικασία: 

Βήµα 1: Τα παιδιά σχηµατίζουν ζευγάρια και δίνουµεστο κάθε ζευγάρι ένα σετ κάρτες 

«Επιθυµίες και Ανάγκες» αφού τα κόψουµε σε µεµονωµένες κάρτες. 

Βήµα 2: Λέµε στα παιδιά ότι ο Δήµος ή µια νέα κυβέρνηση θέλει να παράσχει στα παιδιά 

όλα όσα θέλουν και χρειάζονται. Εκτός από τον κατάλογο επιθυµιών και αναγκών που έχουν 

ήδη στα χέρια τους, τους ζητάµε να προσθέσουν κατά ζευγάρι τέσσερις επιπλέον επιλογές 

και να τις γράψουν στις κενές κάρτες. 

Βήµα 3: Ανακοινώνουµε στην τάξη ότι η κυβέρνηση ή ο Δήµος αποφάσισε εξαιτίας πολιτι-

κών και οικονοµικών λόγων να δώσει στα παιδιά µόνο 16 από αυτές τις παροχές αντί για 24. 

Ζητάµε από τα ζευγάρια να αποφασίσουν ποια από τα 8 αντικείµενα είναι διατεθειµένοι να 

εγκαταλείψουν. 

Βήµα 4: Όταν όλα τα ζευγάρια έχουν ολοκληρώσει το Βήµα 3, ανακοινώνουµε ότι πρέπει να 

γίνουν κι άλλες περικοπές στις παροχές. Ζητάµε από τα ζευγάρια ν απορρίψουν κι άλλες 8. 

Βήµα 5: Συζητάµε τα ακόλουθα θέµατα µε όλη την τάξη: 

 Κατά κύριο λόγο ποιες παροχές απορρίφθηκαν στον πρώτο γύρο και γιατί; 

 Ο δεύτερος γύρος αποφάσεων ήταν πιο δύσκολος και γιατί; 

 Τα µέλη του ζευγαριού διαφώνησαν ως προς το τι να εγκαταλείψουν; Αν ναι, σε τι διαφώ-

νησαν και γιατί; 

 Ποια είναι η διαφορά ανάµεσα σε επιθυµίες και ανάγκες; Στον κατάλογο ποιες ήταν 

επιθυµίες και ποιες ανάγκες; 

 Είναι οι επιθυµίες και οι ανάγκες διαφορετικές απόάνθρωπο σε άνθρωπο; Ναι ή όχι 

και γιατί; Εξηγούµε στην τάξη ότι οι βασικές ανάγκες καµιά φορά αναφέρονται ως 

«δικαιώµατα». 



 Δικαιώµατα µπορούµε να ορίσουµε αυτά που είναι δίκαιο να έχει ένας άνθρωπος, ή 

που πρέπει να είναι σε θέση να κάνει. 


