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 َلاطا رو  ودة  

 ل إنطوط ا رن ان أذر وط طورة س ر ھور ام.  
 Donald Winnicottدود ووت

 
  
 إن ّوا د لطا رو  دةا  ّل ل د   أص روّزھ طل وار و ا ن لّ ء

 ن د ال  اطلوم ون  رطو•
 ر  اطل ون اراس ە   رھو•
• درونون وون و 
 إ ول اطلن  م وون دوداً واو•

  
 إن ّون الٍ ا  مد واتل واطا ن رو دل ٌرھو أ وھري ّو   .  
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 ّددالطا رو   

 ّ س قنٌ ا ھو  .م ق  ونر د ط م   
 Paolo Freireوو راري

 
  
  ون ال طم.اء  ّلّ 
 ل إنن أ دةت اطا ظا ّددا:ل ھطا رو    

 اض.ودات وم ف وت اراف•
•وك اض. اا  تآراء وإ  وا ا طر 
 .ودً ًناء واون ادث ناذي ل د اور اد •
 ء.  اون ءة اون   ااظ  د  اذي مّ اف •
 . س  ارام وا واس ن، وا ل أر اطق د ال  اطل وآمٶُواف •
ن ا ن ار  ل وی ول  أن ری و رو اطل ا ،ث ّادج •

 رو اطل.
طل اوال  رو اا رون طر ااء ول  ارو ق ث وم اوناوال •

 م دون أنر ؛ ھل توم اوا ً كذ ً م. أمردام ا أم 
 وال.  وارم وع  دم ن أمدةواذي ل ن ل ور اوت ا ّن اء، •
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   رو اطلود اطل

ط طإ  ل أن  ندن أط ھد كداھ. ھإ.ا ری ھذور، واا ھ    
 Hodding Carterھود رر

 
  

اء واون  رو اطل .  داذي  ار ور اطل رااء اء اول  رو اطل ھو 
ً .لطا رو  دا لل أطون ا  

  رو اطل.وون إون    ٍد واء ون إ ٍص واداهاطل و•
• ًل وط طأ ر   م. فل وب و نل أطرف ا ث ،لدارج وان ا لطا رو 
• ًو  ث رة تطإ  ولا ل وإ  ٶا إ  لطا رو ب إذھ

 اطل. 
• ُ أن رو  د من ا ًل وطا  ً ًھزا  ل أنن أ ر  ءوا دن وا ل

 .روا  نا 
• ّو رل اطء. ا ش د  طفل وطا مّ وا د م. رونھرف ا 
• ًدع روداً ا ّ ول أنو  ل وطا رو لطم ا .نروھذا ا ر لطر اك إ   ذا

 ردّ ا روا  ونوان واا نثوا ود د ضم ا  .لط 
• ر ل ودطا  توض ا وّ أا ر  ل. رطا رو  د  
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دالاطا رو    

  .أد رب   اش دون أدء،  إذا ن ك ل ا اریس ن
 Aristotelesأرطو

 
  

 ًد  ون ق وأند  لل ط رأن ھو أھمّ إ ءا و .  ء نوا روا  أن
  ت دا  م. إ ل اطدوا 

•:داا ّ دو ثل وطءال. اطا رو  م  نذا  ك. أرط دات ا مك  اد
 د ،ءەدب أ.تطا  ر وھمم وأد ث 

•:ل أ د ة وث .لطا رو  نرن ا ك إإ  ن ب أن ن  لطب اط 
 . أتس  وك

ض ز ن ل ل ور زَ ث ن أ ون ف ر د ُ ب اطل  ادّ در ار ە ارن:•
  .نرا لطا رە و  ءم ا أن  ًر ون . 

م أء اب.  اتذ ارارأاوب   اطل  اظر   دورە، و اذ واطء و  :اوب•
 د. ازات ا اطل ف ون لّ 

•:رت اطا در إ .لطا رو  نء وال واط رت ات واطم اظ 
ون اء واون  رو اطل  رر "واد" ر دوة اطل إ ت ال د اد:•

 م   كد، وذد ا ّزل أي.لطن ا لط 
• و ّودوار وات:ا لطا رو  ونء واون ان ّب إ ذيوك اا ّ لن أ  ب

  . ن اطل أو رّ أيزل 
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  اء  رو اطل

  رفود أن أو ك–  ًر ًدا ت أم –  أ  ًدات و ً.  
 ر . ونرMarion C. Garettey 

 
  

 ً لطا رو  نء وان ا لواون ا د ًو ًو  ن رأ را ر لطل ا ھذا
   رو اطل. 

• ّذ ن ن رن إوأ= دن ون وارء ال واطا  .نإ أطّ .م ث ا طر ر
 د .تا  لطا ری ورور ان ا  ث 

• ل ر ء إج ا ء ، ٶ مة أط  مراطن الٍ و ر را لطور ا  إ
 طوو ًو ن .رھم ر مورواھ لطل. وھو اطا رو  ًل وط طأ ً طر ر 
 دت. وا  لطا ن رو ث 

 م  ار. دروب أن ون دم  دورھم ورف اء أطم أل ن رھم•
• ر أنن ا ذوا ل وأنطر ا ف "رأوا" ء أنا  ب ً  لطل. اطا رو  
• إن ّوار اادو د لث ا  .لطا رو  نء وان ا  ق د  طرو

 وز  . اد و ون. 
• ل  دمء (اس ا نforeldreråd) ونا و (samarbeidsutvalgا ( .لطا رو ن

ب  اء أن ط اء  اور وأن ّد ار ون  ون اء.ن واب رو اطل أن 
  رطوا  ال ا رو اطل وأن وا ھذە ال  م. 
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