Masterclass: mediation, dialoog en debat
Op vrijdag 11 en zaterdag 12 maart 2016 organiseert Centrum Humanistische Vorming de masterclass:
mediation, dialoog en debat in Utrecht van 9:30 tot 17:00 uur (11 mrt) en van 9:30 tot 16:00 uur (12 mrt).
Mensen hebben zo hun redenen om niet meer met mekaar te praten. Een (openlijk of sluimerend) conflict kan
zo’n reden zijn. Zou het gesprek te herstellen zijn? En hoe doe je dat? En wat heb je daarbij aan al je
gespreksvaardigheden in het leiden van (onderzoekende) gesprekken? Of zouden die vaardigheden je eerder
voor de voeten lopen? Vele redenen voor een masterclass in mediation als gespreksvorm.

Voor wie?
Professionals die hun vaardigheid en vertrouwen willen verdiepen in het leiden van gesprekken waarin
onenigheid en tegenwerking domineren. Ruime ervaring met het leiden van gesprekken is welkom.

Door wie?

De masterclass wordt gegeven door Pieter Mostert
(op foto). Hij studeerde filosofie en leerde het
filosofisch vakmanschap aan de hand van het werk
van Friedrich Nietzsche. Hij beoefent het filosoferen
met zeer uiteenlopende groepen. In 1981 bracht hij
het filosoferen met kinderen naar Nederland. Hij is
expert op het gebied van opleiden, leren en
begeleiden van het leergesprek. Sinds februari 2013
woont hij in Zuid-Afrika. Voor nadere informatie over
zijn werkzaamheden aldaar, zie zijn LinkedIn-profiel
en zijn website.

Inhoud
Dag 1 is gewijd aan mediation, aan twee partijen
weer bij elkaar brengen en het gesprek herstellen.
We werken met twee cases, een over een conflict
tussen twee buren, een over een conflict op het
werk. Op dag 2 passen we de lessen en ervaringen
toe op ‘n dialoog en ’n debat. Hoe kun je daarin

gebruik maken van een houding van tegenwerking,
oppositie, niet willen toegeven, niet verder willen?
De masterclass is een oefenschool in wijzen
van spreken: speels en streng, aangenaam en
serieus, activerend en reflectief, samenwerkend en
tegenwerkend tegelijk.

Kosten
€ 265,- (inclusief 2x lunch) / voor studenten € 175,De mediatondag om vrijdag is ook los te volgen (prijs € 150,-)

Locatie
Bij 10 deelnemers of minder: Emmy van Lokhorststraat 16, 3544 HM Utrecht.
Bij meer dan 10 deelnemers: Universiteit voor Humanistiek, Kromme Nieuwegracht 29, 3512 HD Utrecht

Aanmelden
U kunt zich inschrijven voor de Masterclass Retorica via onderstaand inschrijfformulier tot uiterlijk 4 maart.
Inschrijfformulier

