Kinderen leren filosoferen

Cursusaanbod 2007-2008
ScherpZinnig!
In samenwerking met het APS start in januari 2008
opnieuw de cursus ‘ScherpZinnig!’
In negen bijeenkomsten word je getraind in het
begeleiden van filosofische gesprekken, waarbij het
accent ligt op levensvragen en morele dilemma’s.
Informatie en inschrijven:
José Krijnen, 030 28 56 631 of per e-mail:
j.krijnen@hvo.nl

‘Jongens op de Pabo veren op bij dit vak’
Mei 2007. In mijn docentenpostvak op de Pabo ligt
een “Memo”: Boekenlijst 2007-2008. Voorwaarde
voor opname in de boekenlijst is dat het betreffende
boek voor 75 % daadwerkelijk wordt gebruikt.
Mijn eerste lesjaar “Filosoferen met kinderen” is
net achter de rug als ik dit geheugensteuntje voor
de nieuwe cursus van onze secretaresse ontvang.
Meteen komen de sprankelende ogen van Henk en
Stefan op m’n netvlies. Wat genoten deze studenten
van het vragen stellen, naar argumenten zoeken,
voorzichtig conclusies trekken en dan weer het hele
bouwwerk van gedachten bestoken met nieuwe
vragen. Jongens op de Pabo veren op bij dit vak,
merkte ik in het afgelopen jaar genietend op. Na
hun stage, waarin alle tweedejaars studenten een
filosofisch gesprek met de kinderen hadden
gevoerd, waren de vragen er voor míj rond de
methodiek: Nel, hoe betrek je alle kinderen erbij?
Wanneer is een gesprek nou echt filosofisch? Hoe
kom je de diepte in? Heb je tips om het gesprek af
te sluiten? Gelukkig had ik net de cursus
ScherpZinnig! gevolgd, dus in die laatste les met
de studenten kwam ik er met enig kunst- en
vliegwerk wel uit. Maar volgend cursusjaar zullen
de studenten en ik een prachtig instrument als steun
naast ons hebben! Want het boek van Rob Bartels
“Kinderen leren filosoferen” staat op de
boekenlijst. En reken maar dat het voor meer dan
75 % gebruikt gaat worden. Het is praktisch
en ontleent zijn waarde ook aan alle ervaringen
van leerkrachten, die aan dit boek hebben
meegewerkt.Als docent vind ik het bovendien een
heerlijk idee, dat dit boek straks in de bagage
meegaat van onze startende leerkrachten.
J.C.P. Hendriks
drs. Psychologie en docent aan de Pabo van
de Gereformeerde Hogeschool te Zwolle
Kinderen leren filosoferen is geschreven door Rob
Bartels, uitgegeven bij Agiel: ISBN 978-90-77834-29-9

VOEL BLAUW
Zomeraanbod 25 & 26 augustus 2007
Zien, voelen, horen, proeven, ruiken: zo kennen
we de wereld om ons heen. VOEL BLAUW is een
weekendcursus waarin het filosoferen over
zintuigen en kleur centraal staat. Kleuren kun je
zien, maar kun je ze ook voelen? Bevraag en ervaar,
ontdek onvermoede kanten!
We gebruiken verschillende werkvormen om de
thema’s open te breken, ze om en om te keren.
Luisteren, ervaren, kijken, voelen, doen: schrijven,
tekenen, geleide associatie, fotograferen,
wandelen. Werken in stilte en werken in overleg,
individueel, in tweetallen, in kleine groepjes en
plenair. Het filosoferen is steeds het moment
waarop je samen de thema’s dieper onderzoekt,
zodat de verkenning niet alleen een vluchtige
ontmoeting blijft. VOEL BLAUW! is een cursus in
een bijzondere, inspirerende omgeving, waar je
inzicht en vaardigheden verwerft om ook zelf met
kinderen of volwassenen te filosoferen.
Informatie / inschrijven: www.kinderfilosofie.nl
Centrum Athanor, Hooislagen 9,
7241 NJ Lochem. Tel. (0573) 42 11 11.
E-mail: info@centrumathanor.nl

Een abonnement op de Nieuwsbrief?
Een abonnement op de Nieuwsbrief kost € 12,50; voor Vlaamse abonnee’s € 16,—.
Daarvoor ontvang je vier keer per jaar de Nieuwsbrief & éénmaal een speciale bijlage.
Opgeven of adreswijzigingen: bij Rob Bartels, Dir. Moerlandsstraat 13, 2771 HP Boskoop of
per e-maill: abonnement@kinderfilosofie.nl
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