ΠΛΑΙΣΙΟ ΈΝΤΕΧΝΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΗΓΕΤΗ-ΥΠΗΡΕΤΗ +
ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΘΗΣΗΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ
Το ARTFUL LEADERSHIP (ΕΝΤΕΧΝΗ ΗΓΕΣΙΑ) είναι ένα διεθνές έργο, συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή μέσω του προγράμματος Erasmus +, που στοχεύει στην ανάπτυξη μιας νέας γενιάς ηγετών-υπηρετών μέσω των τεχνών.
Οι Advancis (Πορτογαλία), the School of Arts - Catholic University of Porto (Πορτογαλία), the Rotterdam School of Management (Ολλανδία), ISTUD Business School (Ιταλία),
το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Ελλάδα) και Storybag (Ολλανδία)
εργάζονται για την ανάπτυξη ενός καινοτόμου και δημιουργικού σετ ψηφιακών μαθησιακών πόρων & ένα νέο μαθησιακό μονοπάτι μέσω μιας προσέγγισης
βασισμένης στις τέχνες, ώστε να εμπνεύσουν και να γαλουχήσουν μια νέα γενιά Ηγετών-Υπηρετών.
Ο σκοπός αυτής της δράσης είναι να προσδιοριστούν οι βασικές δεξιότητες που πρέπει να αναπτυχθούν και οι μαθησιακές προσεγγίσεις που
πρέπει να καθορίσουν την ανάπτυξη των ψηφιακών πόρων, δηλαδή τη βάση των γνώσεων, των συμπεριφορών και των στάσεων που πρέπει να αντιμετωπιστούν.
Συμπληρωματικές πληροφορίες στο πλαίσιο των δεξιοτήτων του Ηγέτη-Υπηρέτη και της έντεχνης μαθησιακής προσέγγισης είναι διαθέσιμες
στο έγγραφο «Έντεχνη Ηγεσία– Υπάρχουσα Κατάσταση».
Το μοντέλο της Υπηρετικής Ηγεσίας ενσωματώνει έξι θεμελιώδη χαρακτηριστικά που μπορούν να αναπτυχθούν και να καλλιεργηθούν μέσω μεθόδων μάθησης
βασισμένων σε τέχνες. Το πλαίσιο της ΕΝΤΕΧΝΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει την πλοήγησή σας στο μοντέλο του Ηγέτη-Υπηρέτη.
Το πλαίσιο αυτό προτείνει την εφαρμογή των τεσσάρων μεθόδων μάθησης μέσω τεχνών των Taylor & Ladkin (2009).
Από τη διασύνδεση μεταξύ των δύο περιοχών – χαρακτηριστικά της Υπηρετικής Ηγεσίας και Μέθοδοι Μάθησης μέσω Τεχνών – ο Ηγέτης-Υπηρέτης
μπορεί να παρατηρήσει, να αντικατοπτρίσει μια αλληλεπίδραση με τον εξελισσόμενο κόσμο.
Παράλληλα, το πλαίσιο της ΕΝΤΕΧΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ αποσκοπεί να ενθαρρύνει την περιέργεια, την εμπλοκή, τη δημιουργικότητα και την καινοτόμα σκέψη,
υποστηριζόμενες από τη λεπτομερή ανάλυση που παρουσιάζεται στην έκθεσή μας «Έντεχνη Ηγεσία– Υπάρχουσα Κατάσταση».
Επίσης, το πλαίσιο της ΕΝΤΕΧΝΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ λειτουργεί σαν δομική βάση για το Κιτ Εργαλείων ΕΝΤΕΧΝΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ που θα είναι σύντομα διαθέσιμο στο διαδίκτυο.
Διαβάστε περισσότερα για το έργο της ΕΝΤΕΧΝΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ εδώ.
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Η υποστήριξη της Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανάπτυξη αυτού του ιστότοπου δεν αποτελεί επικύρωση των περιεχομένων του τα οποία αντικατοπτρίζουν μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται εδώ.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΈΝΤΕΧΝΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Υποστήριξη, Ανάθεση,
ΤΑΠΕΙΝΟΤΗΤΑ
Συμβουλευτική
υποβοήθηση
Εργασία για το ευρύτερο
Ανοικτότητα σε
καλό, Φροντίδα των άλλων,
ανατροφοδότηση,
Ηθική συμπεριφορά
Μαθησιακή στάση,
Ακρόαση

ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ

ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑ

Εσωτερική ευθυγράμμιση
αξιών, Ευθυγράμμιση
εσωτερικών αξιών
Δημιουργία οράματος,
ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
με συμπεριφορές
Πειθώ, Λογοδοσία
άλλων,
ΑΠΟΔΟΧΗ
Θάρρος
Ενσυναίσθηση, Συγχώρεση,
Παρηγορητική αγάπη

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Καλλιτεχνικές δεξιότητες που
εφαρμόζονται σε οργανωσιακά πλαίσια

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Τέχνες που διευκολύνουν
τον αναστοχασμό

ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ

TΚατανόηση της ουσίας μιας έννοιας

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Χρησιμοποιώντας την παραγωγή
τέχνης ως έναν τρόπο για αυτοέκφραση

