De Tafel van Sofie nodigt
je uit voor deelname aan de
tweedaagse workshop op
28 en 29 juni a.s.

praten over god en over kunst

leiding geven aan filosofische groepsgesprekken
In deze workshop zal filosoof Pieter Mostert ons
de finesses tonen en leren van leiding geven aan
een filosofisch onderzoeksgesprek met kinderen en
jongeren. Hij doet dit aan de hand van twee thema’s:
Geloof & Godsbewijzen en Is dit Kunst?
Leidende vraag in de workshop is: Hoe breng je als
gespreksleider het best mogelijke gesprek tot stand?

Programma
Het ochtendprogramma bestaat beide dagen uit een
gesprekssessie o.l.v. Pieter. Op vrijdag de 28e is dat
Geloof & Godsbewijzen en op zaterdag 29 juni hebben
we het over de vraag Is dit Kunst? De middagen
besteden we aan praktische oefeningen. Zowel de
voorbereiding als de uitvoering van een gesprek met
een groep kinderen als een ‘community of inquiry’
komen aan bod. Pieter zal ingaan op themakeuze,
gespreksopzet, het zelf doordenken van een thema en
het benoemen van kansen voor een gesprek.
De deelnemers krijgen daarnaast volop mogelijkheden
om te oefenen met diverse onderdelen en voor
inbreng van eigen thema’s en vragen.
Uiteraard onderbreken we het programma steeds
tijdig voor een koffie-, thee of lunchpauze. Tussen
de middag is er gelegenheid om in het nabijgelegen
Rembrandtpark een wandeling te maken. De zaterdag
sluiten we af met een borrel.

Praktische info
•

data

•

tijd

•

locatie

•

prijs

vrijdag 28 en zaterdag 29 juni 2013
9.30 tot 17.30 uur

PopUpKantoor,
Mercatorplein 17, Amsterdam
€325,- per persoon.
(incl. koffie & thee, lunch, borrel)

• De workshop gaat door bij ten minste 12
deelnemers. Het maximum aantal deelnemers is 16.

•

uiterste inschrijfdatum

•

opgeven

•

betaling  57

1 juni

/ meer info Else de Jonge

tel: 06 22 11 63 02 / mail: elsedejonge@xs4all.nl
92 26 379, t.a.v. E.C. De Jonge,
o.v.v. Tafel van Sofie-workshop
Je inschrijving is geldig als je betaling binnen is.

• Deelnemers krijgen voorafgaand aan de workshop
materiaal toegezonden ter voorbereiding op de
ochtendsessies.
• Deelnemers kunnen voorafgaand aan de workshop
op een daarvoor bestemd formulier eventuele eigen
vragen en verzoeken doorgeven. Pieter zal die
meenemen in zijn aanpak.

Over Pieter Mostert
Dr. Pieter Mostert (* 1952) studeerde filosofie
aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens zijn
studie ontwikkelde hij bijzondere belangstelling
voor Friedrich Nietzsche en diens methode voor
kritische filosofie. Hij doceerde na zijn studie filosofie
op verschillende niveaus en aan verschillende
groepen, variërend van kinderen op basisscholen
tot neurologen. Zijn proefschrift ging over doelen en
methoden van filosofie-onderwijs. Hij was in 1990 een
van de oprichters van het Centrum Kinderfilosofie
Nederland. Hij is een zeer ervaren gespreks- en
workshopleider en onderwijsconsultant. Pieter
Mostert werkt in Nederland en Zuid-Afrika. Hij woont
momenteel in Bloemfontein.

‘Voor mij is er geen principieel verschil tussen
gesprekken leiden tussen volwassenen en
gesprekken leiden met kinderen. Een gesprek
zodanig leiden dat het kwaliteit krijgt, dat
luistert nauw, in beide gevallen. Ik zie te vaak
“gespreksleiders” die een gesprek leiden zoals
een politieman het verkeer regelt. Die is er
vooral op uit om alles in ordelijke banen te leiden.
Wie het voorkomen van wanorde als hoogste
doel heeft haalt niet de inhoudelijke gesprekskwaliteit waarnaar je in mijn
ogen zou moeten streven. Een goede gespreksleider is iemand die het best
mogelijke gesprek faciliteert. Zonder zelf deelnemer te worden zet een goede
gespreksleider zich daar volledig voor in.’

De Tafel van Sofie / www.detafelvansofie.nl
• filosofie met kinderen en jongeren
• trainingen en workshops voor docenten en begeleiders

