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بۆمندان:. فهلسهفه پرۆگرامی و لیپمهن ماتھیۆ

لیپمهن:. ماتھیۆ

دهکاتهوه ھۆشیار منداڵ ڕهخنهیی توانینی

مستةفا كةريم

لهمیانه ی و  کراوه 2003دا سای له لیپمه ن-دا ماتھیۆ لهگه ڵ گفتوگۆیه ئهم
(P4C)ڕووندهبتهوه. له مه بهستی لیپمهن و وهمهکانیدا ئامانج

چیيه؟ مندان) بۆ (فهلسه فه *پرۆگرامی
ھهستمدهکرد نیۆیۆڕک. له  کۆۆمبیا زانکۆی له بووم فهلسهفه  پرۆفیسۆری 1960دا سانی کۆتایی -له
ڕهخنهییان دیدی و حوکمیاندهدا سهرپیانه زه گۆبوون، ھه ر زۆربهیان کۆلیژهکهمان دهھاتنه خوندکارانهی ئهو
لهو سهردهمه دا بوایهشدام  (له و پموابوو من ئهو باره . ڕاستکردنه وه ی بۆ دربوو، تازه الوازبوو، وهل زۆر
بکرایه. کشهیه ئهم چارهسهری بۆ کار مندایدا له ده بووایه که ھهبوو) ڕاوبۆچوونهم ئهم من بهتهنھا ھهر
بکرتهوه،  سان 11 و 12 تهمهن مندانی بۆ ڕاھنانی، توانینی ڕهخنهیی، و مهشق کۆرسی دهبت
له شوهی مهشقه  و کۆرس ئهو تکسته کانی  دهبت بت،  ئاسان“ و “خۆش بابهتهکه  ئهوهی بۆ  بهم
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لۆجیکانه (چۆن پهیدادهکهن ، لۆجیک مندان چۆن که بکهن ئهوه باسی چیرۆکهکانیش بنووسرت، چیرۆکدا
بهرچاو. دهھاته سهخت کهمک من بۆ ئهمه لهڕاستیدا بهم دهکهن)، ھهسوکهوت

من ئهوهبوو په یداکردبت. فهلسهفیانهیان که دیدو بیری بکهن، مندانک له باس چیرۆکهکان ده بوایه
ئهریستۆوه بیروڕاکانی له  کتبهکه  پهیدایکرد).(بیرۆکهی ستۆتهمرس ھاری (ئهوهی  نووسی کتبکم
مارگهرت (ئان لهگهڵ دواتر ڕۆیشت. زۆرباش بوکردهوه، کتبهکهم 1970دا سای له وهرگیرابوو)).
و مهشقی ڕاھنان و پرسیار بهسهدان که نووسی، مامۆستایان بۆ ڕنماییهکمان چهند پکهوه شارپ)دا 

پهسهندکرا. و زۆرباش ڕۆیشت تدابوو، ئهمهش فهلسهفییان
دامهزراند. بۆ مندان فهلسه فه به تایبهتم ئامۆژگایهکی کۆۆمبیام جھو زانکۆی من ئهوه دوای ئیدی

(The Inistiut for the Advancement of Philosopy for Children (IAPC
کتبه که نووسی. دیکهم کتبکی ساک چهند دوای مۆنتکلر. زانکۆی له بوو به شک ئینستوته ئهم
ئهمیان به م بوو، (ھاری) یهکه م کتبی تهواوکه ری یان ھاوتا کچکه). ناوی (لیسا، بوو، (لیسا) ناوی

گهورهتر نووسراوه. ته مهن کهم کتبه بۆ مندانی ئه م بوو. ئتیک) (ئاکار/ دهربارهی
و فرکارانی مامۆستایان بۆ کارکردن شوازی گهل ڕنمایی و و نووسران بوارهدا لهم کتبی زۆر ئیدی
چاپی و ده زگای کامبریج چاپی زانکۆی (دهزگای له کتبانهش ئهو نووسران، زۆربهی مندان بۆ فهلسهفه

لهچاپدران. (مپت
مندان ده بت. خوندن قۆناغهکانی بۆ گشت سهرکهوتووه، پداگۆگی شوازکی مندان بۆ فهلسه فه
ئهو دهربارهی پرسیار دواتر دهخوننهوه ، بهرز بهدهنگی چیرۆکهکه، له بهشک ھهریهکهو (خوندکاران)

دهکهن. پرسیارهکانهوه  لهمه ڕ گفتوگۆ ئهوجا دهکهن، چیرۆکه) (تکسته/
ئامانجیش زیاددهکات. لهال ڕهخنهییان ھۆشیاریی و  فراواندهکات مندان بۆچوونی دیدو شوازه ئهم
ھاووتییهکی دوا پلهشدا له و بدهن پشھاتهکاندا و ڕووداو بهسهر حوکم بتوانن بهڕهوایهتییه وه که  ئهوهیه،

دیموکراتخوازبن.
سهند؟ پهرهی چۆن و سهریھهدا چۆن شوازه *ئهم

دوی). (جۆن فهیله سوف ڕاوبۆچوونهکانی بۆ دهگه ڕته وه (P4C)بیره ئهم پهیدابوونی  -لهڕاستیدا 
ئهوه له سه ر جهختی ھهردهم که ڤیگۆتسکی) (لڤ ڕوسی بهناوبانگی پداگۆگی بیردۆزهکانی بۆ ھهروهھا

ئه زبهرکردن. ته نھا نهک بت، بیرکردنهوهدا لهپناو یان بۆ ده بت فربوون و خوندن کردۆتهوه
بهکو باسکراوه، چییان بۆ بت لهبیریان و ئهزبهربکهن بابهتهکان مندان نیيه بۆ بهس ئهوه بهتهنھا
بهتهنھا بسهنگنن. ھهیان و بکهنه وه شییان بکهن، باسانه و بابهت ئهو ئهزموونی بۆخۆیان دهبت
بناسن. دهوروبهریان جیھانی ھه سته کانیانهوه ڕگای له مندان که دهخاتهگهڕ، پرۆسهیه ئهو بیرکردنهوه

فریدهبن. خوندنگه له که بکهنهوه، بابهتانه لهو بیر دهبت کهواته
ھهستپبکهن، تبگهن، باسهکان و بابه ت منداڵ دهبت بۆیه جا فربوونه ، نزمی ئاستکی ئهزبهرکردن

ھتد. و لبگرن ڕهخنهی ھه بسهنگنن، ڕاڤهبکهن،
ڕباز دهکرت که  سهلماندی، پرۆگرامه ئهم ئهزموونکردنی له  ،چ زۆر بهم کورت، ماوهیهکی دوای
(ئیمتحان/ لهپناو ئهوهی ھهر نهک بکرت.  مندان فری ددیکتیڤی) و(پشکنهری/  ڕامان شوازی و
بواری له ئهکادیمی و (کهسانی شارهزا له فهلسهفهکاران ژمارهیهک فریانبکهین. ئهوهبوو تاقیکردنهوه)دا
1970کاندا، سانی له پرۆگرامه ئهم پهرهپدانی بۆ یهکگرتووهکاندا والیهته سهرتاپای له فهلسهفه دا)
پیادهکرا.  پۆلدا  5000 له پرۆگرامه ئه و ده یهیه ئهو کۆتایی تا  مامۆستایان. ڕاھنانی به کرد دهستیان
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که دهیسهلمنن  ھهن لهمبارهیهوه  ئامارانه ی و ڕاپۆرت ئهو 
مندانی پرۆگرامه، ئهم پهیهوکردنی له 27ھهفته لهماوهی
بیرکردنهوه شوازی بهسهر بنهڕهتی گۆڕانکی 11سان تهمهن
ھهر گۆڕانهکه ش سهرهتای و ھاتووه ھهسوکهوتیاندا و ڕامان و

بهدیدهکرت. 9ھهمهوه ھهفتهی له
نیوجرسی والیه تی له فرکردن بهڕوهبهرایه تیی ئهوهی دوای
توانیمان کردین، باشیان کۆمهکی  تایبهتی  فۆندی ھهندێ و
ئهم بکهینهوه. ڕاھنه ر مامۆستایانی بۆ وۆرکشۆپ چهندهھا
و بوبوونهوه وتدا الیهکی  بهگشت ڕاھنهرانهش مامۆستا
ڕاپۆرتانهی ئهو مه شقدا. پرۆگرامه ئه م بۆ مامۆستایان چهندهھا
لهوه گشتیان باسیان پماندهگهیشتن ئهو مامۆستایانهوه لهالیه ن
ھهیه مندان  لهسهر باشی  کاردانهوهی پرۆگرامهکه  که دهکرد،
و بیروڕا که  مندان به دهدا ئهوه دهرفهتی و خۆشه لهالیان و
و ھاوپۆل له گهڵ چ له پۆلدا و ڕاشکاوانه بورانه بۆچوونهکانیان

لهگهڵ مامۆستاکاندا باسبکهن. چ
بکهیت؟ باسیان دهتوانیت تکایه  ھهیه؟ مندان) بۆ *چهند ڕبازی (فهلسهفه

بهم ھهیه. مندان)یش بۆ فهلسهفه (یهک ھهر ئیدی  ھه یه،  فهلسهفه) تهنھا(یه ک ئهوهی -لهبهر
ھونهر، فهلسه فهی سایکۆلۆجی، فهلسه فهی وه ک بووهتهوه، ل لقی و ڕباز گهل فهلسه فه دهزانین وهک
ھهیه. تایبهت بهخۆیان پرینسیپی و ڕبازانه متۆد لهم شوهیهش ھهریهک بهو زانست و....... فهلسهفهی
و ھهوڵ بهکو نییه . پداگۆگیش تهنانهت فهلسهفهی نییه، فهلسهفهیهکی تایبهت مندان بۆ فهلسهفه بهم

ڕهھهندی. فره دیدی به ڕاھنانیان و و ڕامانی مندان پرسیارکردن حهزی ترکردنی بۆ تهقهالیه که
بۆ له ڕبازی فهلسهفه ھهر که لهڕاستیدا مندان)دا، له گهڵ به ناوی (فهلسهفه  ھهیه، دیکه  ڕبازکی
به و بیانکات ئاشنابکات فهلسه فه مژووی به مندان ئهوهیه ئهم ڕبازه ئامانجی سهریھهداوه. مندانهوه 

“ فهیلهسوف“ .
بیرکردنهوهی و توانین که بوایهوه بوو، مندانهوه خهریککرد لهو بۆ فهلسهفه  به من خۆم که سهرهتا
خوندنهوه  به خۆی مرۆڤ دهبت که نییه بهوه وه پهیوهندیی (Critical Thinking) ڕهخنهگرانه
رهخنهگرتن شوازی به  دهبت بهکو خهریکبکات، فهلسهفهوه ترادیشیۆنهکانی بابهته له  لکۆینهوه و
و دهکات ھۆشیار منداڵ ڕهخنهیی توانینی بهکورتی فربکرت. و ئاشنابت ھهسهنگاندن و بیرکردنهو

دهکات. فراوان بیری ئاسۆی فهلسه فی بیرکردنه وهی
چیین؟ مندان، بۆ فهلسهفه کاریگهرییهکانی دیارترین و گرنگترین *

مندان لهسهر کاریگهریی خانهدا لهم لهوبوایهدام پهرهمپداوه و دامھناوه من که پرۆگرامه ی -ئهو
ھهیه.

1.حهزلبوون:.
دهبزوت.. حهزانهیان ئهم خهریکدهبن، دا P4C پرۆگرامی له گهڵ کاتک مندان،

ئهندشه کردن. -حهزی
خۆناسین. -حهزی
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زیاددهکات. و ده بزوت ڕهخنه ییان و لکۆینه وه و ڕامان و گفتوگۆکردن -حهزی
2.ھهستیاری:.

ڕادهی  ئاست و بهکو دروستناکات، مندان لهالی ڕهخنهیی دیدی تهنھا به ھهر P4C پرۆگرامی
بهرزدهکاتهوه. ھهستیاریشیان

ڕهخنهیی:. 3.دیدی
و زیاددهکات. پهرهدهستنت منداڵ دیدی ڕهخنهیی P4Cیهوه پرۆگرامی لهڕگای

4.بهھا:.
فراوانتر چونکه  دهکهن، دهرکیان و دهبهن بهھاکان  به  پهی مندان پرۆگرامهوه ئهم رگای له
ڕهھهندی دهکات، سه رقایان پرسانهی و کشه ئهو و به ھاکان ھهسهنگاندنی و دهرککردن بیردهکهنهوه،

وهردهگرت. فراوانتر
5.ئهفراندن:.

ئیدی دهکرت، ئامز چیرۆکی فهلسهفی به تکهڵ کاتک ئهندشه، و بهرینیی بیرکردنهوه رهھهندیی فره
زیاددهکات. ئهفراندنی منداڵ توانای

6.جڤاتی:.
دهدات، کۆمهگه  تاکهکانی و ئهوه بهمنداڵ دهرفهتی دیالۆگی فهلسه فیانه لکحایبوونه. کردهی فهلسهفه
کۆمه گهکان گشت گه ر سازدهکات. ڕامانی دیالۆگی فهلسهفی جڤاتی دیکه، به واتایهکی لکحایبن. باشتر تا
ڕهوایانهتر و مامههکردنیش ئاسانتر جیھاندا له لکحایبوون و یهکدی قبوکردن ئیدی بن، ڕامانی جڤاتی

دهبت.

ندا
داَال

من
ةَل
ةط
نل

مثة
ؤلي
تهي
ما
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ھناون؟ ڕبازهدا بهکارت لهم که شوازانه چیین *ئهو
پداگۆگی وهرگرتووه   و فهلسهفه ی شوازی و ڕیباز له گهلک کهکم  P4C پرۆگرامی سازکردنی -بۆ

په یداکرد. ل نویهم ڕبازه ئهم و کردوون به یه کم تکهڵ و
ھاندهدات  مندان پرۆگرامکه P4C نین. تکهڵ بهم ھاوتهریبن، و ھاوڕا و فهلسه فه، پداگۆگی
بدهنهوه. واوه گفتوگۆی ڕگهی له یهکدی پرسیارهکانی ھه وی وهمدانهوهی و پرسیاربکه ن و بیربکهنه وه
وهرگرتن-  ھهستیاری، کراوه یی، دهستپشخهریکردن، فرکردن، P4C تکھهکشکردنی دیکه بهواتایهکی
فرکردندا) پرۆسهی له  کتبی (بیرکردنهوه له خانهم ئهم تهواوی و لکحایبوونه. دهرککردن، تگهیشتن
فرکردن ڕبازی له نوێ شوهیهکی دهستنیشانی ھهومداوه باسکردووه . نووسیوومه، 2003دا سای له  که
(کهسایهتیی دیموکراتی و و خودی) (کهسایهتیی نوان له ھاوسهنگییم و کۆمهک بیروبۆچوون بکهم.
لهالی ئهفراندنیش توانای بهکو ڕه خنهیی، و بۆچوونی دید ھه ر نهک شوازه ئهم نیشانداوه. جڤاتی)دا،
و ھهستپکردن دهربین و و گووتن فرکردنی پهرهپدانی لهگهڵ ھاوڕا بۆچوونانه دهکات. ئهو زیاد منداڵ
(بهرجهستهیی ڕاوڵ بۆچوونهکانی جۆن لهگهڵ ئهمهش تهواو دهئافرنن. (جڤاتی ڕامانی) گشتیان دهرککردن،
جۆن ئه زموونگهری، (Experrimentalism) Reflective Equilibrium)و بهرابهری ھاوتایی-

حوکمداندا. و بیاردان له و ئاوهزییه ڕامانی و ڕهوایهتی ده رئه نجامهکهی جڤاتی و گونجاوه دویدا
دیاره؟ جپهنجهیان کارهتدا لهم تکردوویت و کن کاریگهرییان سایکۆلۆژیانه و فه یلهسوف *ئهو

ئهمانهن:. کهسانه -ئهو
1.جۆن دوی

پۆلدا له منداڵ بهئازادی ئهوهی کارکردنهی بۆ ھهوڵ و بهو ھهموو و منداڵ چی له پاپشتیکردنی به
ئهفراندن ئه ندشهی و بیر بهھزکردنی ھۆشیارکردن و له ھهستیارکردن، که گرنگهی، ڕۆه  بهو بیربکاتهوه.

گاویهتی. مندادا لهالی
ڤیگۆتسکی 2.لڤ

کردووه.. په یوهندییانه  ئه م گرنگیی به دهرکی که بیستدا، سهده ی له  ڕوسی بهناوبانگی دهروونناسی
منداڵ. بیرکردنه وهی ئاستی و پۆلدا له  منداڵ گفتوگۆی نوان -پهیوه ندیی

لهڕگهی مامۆستاوه. کۆمهگه ، و منداڵ -پهیوهندیی نوان
منداڵ. ھۆشیاریی (ئنتلجنس) گه شهکردنی و گه ورهکان زمانی)ی (توانایی نوان -پهیوهندیی

بوچلیر 3.جوستوس
و مرۆڤ (سروشتی دهربارهی که گرنگانهی لکۆینهوه به و بیستهم، سهده ی ئهمریکی فه یلهسوفی

فرکردنی مندادا) له ھهسهنگاندن حوکمدان- (ڕۆی گرنگی به دهرککردنی و حوکمدان- ھهسهنگاندن)
پیاگهت 4.جان

ھهسوکهوت)ی و (بیرکردنهوه  نوان پهیوهندیی گرنگهکانی لکۆینهوه به که فرکار، و سایکۆلج
ڕوونکردۆتهوه. دهستنیشانکردووه و

ڕیله 5.گیلبهرت
کردووه. خۆفرکردن)ی فرکردن، (زمان، نوان په یوهندیی ئهنالیزهی که بهریتانیا، فهیلهسوفی

.(Selfteching (خۆفرکردن
6.جۆرج ھربهرت مهید

تاک) کۆمهیهتیانه ی خود- (سروشتی دهربارهی کارهکانی که کۆمهیهتی، دهروونناسی و فهیلهسوف
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بووه.
ویتگنستهین 7.لودویگ

ھه ستیارانه، پهیوهندیی و زۆر شارهزایانه سهدهی بیستهم، به ریتانی فهیلهسوفی نهمسایی-
ئاشکرادهبن، خستۆته ڕوو. زمانه وانییهکانهوه دهستهواژه و چهمک میانهی له که ئاۆزی جڤاتی، و چ

چییه؟ منداڵ) (بۆ پرۆگرامه ئهم *کهکی
پوهرک بتوانن تا ڕابھنت ئاسان) ساده و که مندان(بهشوهیهکی پرۆگرامه ئهوهیه، ئه م -کهکهکانی

نوان:. له جیاوازی بتوانن تا پهیدابکهن،
(لۆجیک) ناژیرانه ھۆکاری بهگه و ژیرانه، له ھۆکاری و بهگه  -

ناڕاست (ئپسمه ) زانیاری له زانیاری ڕاست، -
بناغهی ڕگایهوه،  لهم بکه ن. (ئتیک) بهسهرداندا حوکم نهگونجاوی شوازی له  گونجاو، شوازی  -
ڕبازهش ئهم فربت. خۆی) بیری له (بیرکردنهوه ڕبازی تا ھاندهدات منداڵ و دادهنرت ڕامانی جڤاتی
گهلک پرۆگرامه له ئهم دیسان لهبهر ئهوهی دهکات. سنوورهکانی زانیاری بهرینتر و ڕامان فراوانتر ئاسۆی
زانیاری، پرسهکانی که ڕادهھنت، ھاوبهش متۆدیکی شواز- به مندان پیادهده کرت، جیھاندا وتی
ده بته پۆگرامه دیکه، ئهم بهواتایهکی بگهڕننهوه. سهرهتاییهکانی و بنهما سهرهکی بۆ ھۆشیاری و ژیری

بۆ لکحایبوون. یان شوازکی دیکه (زمانک)
پویستن؟ پرۆگرامه ئهم و بهڕوهبردنی پیادهکردن که بۆ چیین، پداویستیانه و مه رج *ئهو

کتبی و بابهتک- چیرۆکک له جگه پۆلدا، مامۆستا له پرۆگرامه  ئهم پیادهکردنی و  گووتنهوه -بۆ
ڕنمایی بۆ خۆی که کتبه یه، لهو مهبهستی (لیپمه ن نییه . پویست چیدیکهی مامۆستایان، بۆ ڕنمایی

نووسیوویهتی). فه لسهفهدا وانهی گوتنهوهی له مامۆستایان
ببینت: بوارانهدا ڕاھنان، لهم دهبت کۆرسکی مامۆستا بهکورتی،
فهلسهفییانه. دیالۆگی و گفتوگۆ ڕکخستنی و ئهفراندن -چۆنیهتیی

خۆ) بۆ بیربکهنهوه(بیرکردنه وه بتوانن تا منداڵ، ڕاھنانی و -مه شقکردن
به کاربھنن. شارپ) و (لیپمه ن نووسینی له پۆلدا فهلسهفه کتبی کۆرسه ش ئه و بۆ دهکرێ

دابنیشن، پۆلدا له بازنهیی بهشوهی مامۆستاکهشیان و مندان پویسته فهلسهفه گووتنهوهی وانهی بۆ
پهرهگرافک- ھهر خوندکارک بدونن. یهکدی ڕووبهڕوو، بتوانن و ببینن یهکدی  ڕووخساری گشتیان تا
خوندنه وهدا له بتوانن پۆلهکه منداهکانی گشت که  بهشوهیهک  دهخونتهوه، چیرۆکهکه له بهشک

دیموکراتی). و (به رابهری بهشداربن
نموونه: بۆ له منداهکان بکات. جۆره لهم پرسیاری دهتوانت خوندنهوهی چیرۆکهکه مامۆستا دوای

ڕاکشایت؟ سهرنجی شتک چ بهسهرھاتهدا، - چیرۆکه -لهم
دروستدهکهن؟ لهال تامانت چیرۆکه که، ناو ڕووداوهکانی -ئایا

دهریبیت؟ پرسیاردا شوهی له تیگهیشتوویت، چیرۆکه لهم ئهوهی دهتوانیت -ئایا
پرسیارانه. جۆره لهم ئیدی

خوندکاره کهش منداهکه- ناوی و دهنووستهوه تهختهڕهش لهسهر خوندکاران پرسیارهکانی مامۆستا دواتر
که دهنووست، چیرۆکهکهش الپه ڕهیهی یان پهرهگراف ئهو ژماره ی و دهنووست پرسیارهکهوه لهتهنیشت
دهربارهی گفتوگۆ و باس به دواتر دهستدهکهن  یان دروستکردووه. تدا کردووه، پرسیاره کهی منداهکه
پرسیارهکان ئامانجی چیرۆکهکه و - لهمهڕ باسهکه  بۆچوونی خۆیان و تگهیشتن مهبهست و و پرسیارهکان
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دهردهبن.
قۆناغهکانی، بۆ فهلسهفه وانهی باسی شوازهکانی گووتنهوهی بهدرژی کتبهدا ئهم سیهمی بهشی (له
و شهش- پۆلی تا چوار پۆلی له ،س پۆلی تا له پۆلی یهک سه رهتایی- مندان سهرهتایی- باخچهی پش

ده کهم.) ناوهندی قۆناغی
پیادهبکرت؟ کوردستاندا له باشووری پرۆگرامه ئهم دهکرت *ئایا

و پیادهکردن چۆنیهتیی و پرۆگرامه که لهمهڕ وهمهکانیهوه ، ڕگهی لیپمهن له ڕوونکردنهوهیهی ئهو -دوای
دهکرت و سهخت نییه ھنده کارکی پرۆگرامه ئهم پیادهکردنی که دهردهکهوت پداویستییهکانی دهیدات.

ھۆیانه:. ئه م له بهر پیادهبکرت
دهکهوته  دۆالرک چهند ھهزار به  کارهکه سهره تای و ناوت بودجهی پرۆگرامه ھنده  ھهرزانی، ئهم -
ئینوستوتی کۆرسکی- له بهشداربوون بۆ بنرن پهروهردهوه وهزاره تی لهالیهن کهس دوو (بۆ نموونه گهڕ.
دۆالر  ھهزار شهش 6000 له خهرجییهکهیان کۆی گشت نوجرسی. له بۆ مندان- فهلسهفه  په رهپدانی
چهند مامۆستایهش ئهو و بکهنهوه چهند مامۆستایه ک بۆ ئهوانیش کۆرس وت بۆ دوای گهڕانهوه نابت. زیاتر
دهن کارهش بهم شوهیه . و بهو دهکهنهوه دیکه مامۆستایانی بۆ ناوچه یهک کۆرس و شار له ھهریهکهیان

ڕاھنهران. ڕاھنانی
ھه نگاوکی نوێ که ڕاببینت، له خۆی مامۆستایه ک ھه ر ناوت. زۆری توانایی مرۆییشهوه، الیهنی -له 
بتهوه فه لسهفه وانهی ده توانت تدابت، (ته حهدی) چهلهنج ویستی یان ھه بھنتهوه، فرکردندا لهبواری

پیاده بکات. پرۆگرامه ئهم و
به دهتوانرت سهره تا ناوت. زۆری ئهرککی و کار ماتریایشهوه، و کهرهسه و سهرچاوه -لهڕووی
مندان لهالی ڕامان، و مایهی پرسیار ببنه  و تدابت فهلسه فییان و مهغزای مهبهست که چیرۆکک، چهند
یان بنووسرت، مهبه سته  ئهو بۆ جۆراوجۆر و بابهتی بهسهرھات و چیرۆک داھاتوودا له و پبکرت دهست

وهربگدرت.
وهزارهتی و کوردستان زانکۆکانی نوان بهھاوکاریی به ڕوهبهرایهتییه ک یان سهنته ر، -ئاواکردنهوه ی
له پرۆگرامهکه سهرپهرشتیی تا بهڕوه ببرت. بهتواناوه پداگۆگی و فهلسهفهکاران لهالیهن و پهروهرده
 Institute for the Advancement of Philosophy for لهگهڵ پهیوه ندیش و بکات وتدا
ڕاھنانی مامۆستایان  و سیمینار کۆرس و سازکردنی بۆ له م بوارهدا شارهزا و کهسانی بکهن Chidren دا

بکهن. بانگھشت
پیادهبکرت  ئراندا وهک وتکی دهتوانت له P4C پرۆگرامی ئایا که پرسیارهی، ئهو وهمی له لیپمهن

وهمدهداتهوه.  شوهیه بهم وتانی تازه گهشهسهندوو بۆ پرۆگرامه ئهم پوستییهتی، و گرنگی و
(له نموونه بۆ تازهگهشهکردوودا وتانی له پرۆگرامه ئهم پیادهکردنی پویستییهتی و گرنگی *دهربارهی

ھهیه؟ ئران فرکارانی فهلسه فهکاران و بۆ پشنیارکت و پهیام چ و پویسته بکرت کارک چ ئراندا)
زۆر بهم ناوت، زۆریشی تچوونی و بودجه و جیھانییه فرکاری بهرنامه یهکی مندان، بۆ -فهلسهفه

پیادهبکرت. خۆی وهک و بکرت پرۆگرامهکه پهیهوی بهتهواوهتی که گرنگه،
ونه ب مهزن و زۆر گۆڕانکاریی گهشه کردوودا وتانی تازه له پرۆگرامه ئهم پهیهوکردنی بهبوای من

مندان دروستده کات. لهالی
ھهبھنرتهوه.  P4C پرۆگرامی بۆ پیادهکردنی وتکدا ھهر له ھهنگاوانه ئه م دهبت

مهشقکردن- جیھانی بۆ (مهبهندی کۆرسهکانی له بوون بهشدار بۆ کهسک چه ند کهسک یان 1.ناردنی
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ساک له ھهفتهی کۆتایی ھه موو کۆرسانه ئهم نیوجرسی. ویالیهتی له  مندھام، له  P4Cدا) پرۆگرامی له
کۆتایی  ھهفتهی دوو له و دۆالره) 1000 به کهس یهک بۆ و ھه فتهیه یهک کۆرسه، (ئه م پنج مانگی

دهکرنهوه.  1750 دۆالره) به کهس یهک بۆ و ھهفتهیه دوو کۆرسه ھهشتدا(ئهم مانگی
کۆرسی چهند کهم  الیه نی یان بت، فهلسهفهکار بهشداردهبت کۆرسانه دا لهم کهسهی ئهو مهرجه
و خۆیان وتی دهگهڕنهوه کهسانه ئهو کۆرسانهدا، لهم بهشداربوون دوای دیبت. خوندبت- فهلسهفیی
ھهروهھا دهنهوه. مندان بۆ فهلسهفه وانه ی داھاتوودا له که مامۆستایانهی، ئهو ڕاھنانی به دهستدهکهن

وهربگدرت. بهکاردت  پرۆگرامهکهدا له که بابهتهکانی ده بت
پیادهبکرت.) ناکرت و زهحمهته بابهتهکان، وهرگانی بهب پرۆگرامه (ئهم

ھهندێ لهو بتوانن و بزانن ئینگلیزی زمانی دهبت دن، وۆرکشۆپانه کۆرس ئه م بۆ 2.ئهو کهسانهی
خۆیان وهربگن. زمانی بۆ بهکاردت پرۆگرامهکهدا له و کۆرسهکان تکستانهی له

پهرهپدانی و سهرپهرشتیکردن بۆ خۆیان، سه نتهرک وتی بۆ ده گه ڕنهوه که گروپه ئه م گرنگه 3.زۆر
کۆرسی و پرۆگرامهکه بدهن نو به کارھاتووهکانی تکسته وهرگانی ھه وی و دابمهزرنن پرۆگرامه  ئهم

پهخشیبکه نهوه. وتدا فرگهکانی بهسه ر گشت رکبخهن و فرکاران و مامۆستا بۆ ڕاھنان
کهسانه ئهو لهالی کۆرس و دهکرن دهستنیشان فهلسهفه وانهی گووتنهوهی بۆ مامۆستایانهی 4.ئهو
و بهکارھنان پرۆگرامهکهو  لهمهڕ تهواو زانیاریی دهبت مندھام، کۆرسهکانی بۆ ھاتوون که  وه ردهگرن

پیادهکردنی وهربگرن.
سهرپهرشتیی ساڵ دوو تا ساک ماوهی  دهروونناسان و فرکردن و  پهروهرده پسپۆڕانی 5.دهبت
تا پرۆگرامهکه بکهن ھهسهنگاندنی بۆ له گشت ڕووهکانهوه  و بکهن کۆرسانه  ئهو بهڕوهچوونی پرۆگرامه که و

پدهگهنیت. فهلسهفیانه به دیدی ڕاھنراو و خوندکاری دهگرت خۆی جگهی و سازدهبت
سهنتهری به په یوهندیی ڕاستهوخۆ داده مهزرت سهنتهرهی ئهو که  گرنگه، زۆر خاه 6.ئهو

به   سه ر که  Institute for the Advancement of Philosophy for Chidren
ئینوستوتهدا. لهو ئهندام به ببت و دابمهزرنیت Montclair State Universityیه،

خۆڕاییه. به ئینوستوته دا لهو ئهندام به بوون زانیاریش، بۆ ھهر


