UITNODIGING
Hierbij nodigen we alle ouders van het Hyperion Lyceum van harte uit voor de Jaarlijkse
ledenvergadering van de oudervereniging op

Dinsdag 20 november 2018, 19:30 – 21:00 (ontvangst vanaf 19:15)
Op het Hyperion Lyceum
Een gedetailleerde, actuele agenda en relevante stukken vind je op de pagina van de
oudervereniging ( https://www.hyperionlyceum.nl/ouders/klankbordgroep-ouders )
Onderdeel van de avond (vanaf 20:15) zal zijn de

Lezing: Empathie in de adolescentie: handig of noodzakelijk?
Als ouders (en als school) vinden we het leuk om op de hoogte te
blijven van de ontwikkelingen in de wetenschap, zeker als het gaat
om onze pubers beter te leren begrijpen of te kunnen begeleiden.
Daarom hebben wij universitair docent Sandy Overgaauw, betrokken
bij het Social Performance Lab van de Universiteit Leiden bereid
gevonden om op deze avond nieuwe inzichten in de ontwikkeling van
empathie bij jongvolwassenen met ons te delen:
Empathie, voelen we echt mee met de ander of zetten we het strategisch in?
Wist je dat er in het verleden tijdens verschillende festivals in Europa mensen zijn
doodgedrukt terwijl ze vanwege noodweer in paniek een festivalterrein probeerde te
verlaten? En vraag je je weleens af hoe dit rijmt met de honderden mensen die in 2014 langs
de snelweg stonden om hun medeleven te betuigen voor de slachtoffers van de MH17? Hoe
zit het nu eigenlijk precies met ons empathisch vermogen? Zijn we nu begaan met anderen of
toch niet?
Empathie blijkt een belangrijke vaardigheid die pubers ontwikkelen en die veel blijkt te
bepalen in niet alleen de manier waarop zij relaties ontwikkelen, maar ook in de wijze
waarop zij het best kunnen leren. Hoe ontwikkelt dit sociaal essentiële vermogen in
adolescenten en wat kunnen ouders (en docenten) met deze inzichten? Tijdens deze lezing zal
ik ingaan op hoe deze vragen verband houden met de ontwikkeling van het brein, de rol van
omgeving en met verschillen in persoonlijkheid.
Wij laten ons graag op de hoogte brengen! Tot de 20e!

