Uitnodiging
Jubileum-Symposium MENSWAARDE
Stichting GIPS Spelen & Leren
Graag nodigen wij u uit voor het symposium over MENSWAARDE op woensdag 4 november 2015
in het Gouvernement in Maastricht.
Stichting GIPS Spelen & Leren organiseert dit symposium ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan.
Deze feestelijke gelegenheid geeft ons de mogelijkheid u een inspirerende middag te bieden met aansluitend een netwerkborrel.
Wij verheugen ons op uw komst!
Het thema van het symposium
In onze maatschappij is er een groeiende aandacht voor de kernwaarden van mensen, de menswaarden.
Deze menswaarden vormen het thema van ons jubileum-symposium. De sprekers belichten het thema
vanuit hun persoonlijk specialisme. Met bezieling zullen zij u met hun bijdrage weten te inspireren.
Het programma ziet er als volgt uit:
13.00 u		

Ontvangst

13.30 u		

Opening

14.00 u		

Lezing Rob van Lier

14.40 u		

Pauze en intermezzo

15.00 u		

Lezing Jan Jutten

15.40 u		

Pauze en intermezzo

16.10 u		

Lezing Peter Boltersdorf

16.50 u		

Afsluiting

17.00 u		

Netwerkborrel

18.00 u		

Einde

“We leren juist heel veel over ons brein
door illusies: waarneming en werkelijkheid komen niet overeen.”
Associate Professor Rob van Lier geeft aan de Radboud Universiteit
colleges over het brein, waarneming en illusies.

“Onderwijs moet niets, behalve boeien.”

Jan Jutten is een van de drijvende krachten achter Natuurlijk Leren.
Hij inspireert scholen en besturen tot groei naar een lerende organisatie.

“Hoe goed begrijpt de trainer zijn speler
en snapt hij het psychische samenspel
tussen spelers?”
Peter Boltersdorf heeft naam gemaakt als mental coach bij diverse
voetbalteams, in Duitsland en daarbuiten.

Informatie en aanmelden
Locatie:
Provinciehuis, Limburglaan 10, 6229 GA Maastricht
Datum:
Woensdag 4 november 2015 van 13.00 tot 18.00 uur
Prijs:		
€ 75 / studenten € 25
Aanmelden: Via aanmeldformulier. Insturen graag vóór 12 oktober 2015
Meer info:
ton.pillich@gips-sl.nl
		www.gips-sl.nl/jubileum

Klik op onze mascotte Olle voor een eerste kennismaking met de sprekers.
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