KADER ARTFUL LEADER
KADER VOOR DE BELANGRIJKSTE COMPETENTIES VAN DIENEND LEIDERSCHAP + BELANGRIJKSTE ART-BASED LEARNING BENADERINGEN
ARTFUL LEADERSHIP is een internationaal project dat wordt ondersteund door de Europese Commissie via het Erasmus+ programma,
dat als doel heeft om een nieuwe generatie Dienende Leiders op te leiden met behulp van kunstvormen.
Advancis (Portugal), de School of Arts - Catholic University of Porto (Portugal), de Rotterdam School of Management (Nederland), ISTUD Business School (Italië),
de University of Western Macedonia (Griekenland) en Storybag (Nederland)
werken samen om innovatieve en creatieve digitale leermiddelen en een nieuw leertraject te ontwikkelen waarbij kunstvormen worden toegepast om een nieuwe generatie
Dienend Leiders te inspireren en te vormen.
Het doel hiervan is om vast stellen wat de belangrijkste vaardigheden zijn die ontwikkeld moeten worden en welke leermethode de ontwikkeling van de digitale hulpmiddelen moet begeleiden.
Daarbij moet rekening worden gehouden met de hoeveelheid kennis, het gedrag en de houding.
Aanvullende uitleg over de competenties van Dienend Leiderschap en art-based learning zijn te vinden in het ARTFUL LEADERHIP – rapport over de huidige stand van zaken.
Het model voor Dienend Leiderschap bestaat uit zes fundamentele kenmerken die nodig zijn om leermethoden te ontwikkelen via methoden voor art-based learning.
Het ARTFUL LEADERSHIP kader werd ontwikkeld om u te ondersteunen bij uw verkenning van het Dienend Leiderschap model.
Dit kader stelt voor om de vier art-based learning methoden van Taylor & Ladkin (2009) toe te passen.
De twee gebieden zijn met elkaar verbonden via de kenmerken van Dienend Leiderschap en de methoden van art-based Learning.
Een CREATIEF LEIDER kan observeren en de interactie met de veranderende wereld weerspiegelen.
Tegelijkertijd streven we er met het kader voor CREATIEF LEIDERSCHAP naar om nieuwsgierigheid, betrokkenheid, creativiteit en innovatief denken aan te moedigen door
middel van het uitgebreide onderzoek dat we presenteren
in ons rapport ARTFUL LEADERSHIP - Stand van Zaken.
Het kader voor ARTFUL LEADERSHIP dient ook als basis voor de ARTFUL LEADERSHIP toolkit die binnenkort online beschikbaar zal zijn.
Lees hier meer over het project ARTFUL LEADERSHIP
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VERRIJKING EN
ONTWIKKELING
Faciliteren, delegeren,
coachen

RENTMEESTERSCHAP

NEDERIGHEID

Werken voor het grotere geheel,
voor de anderen zorgen,
ethisch gedrag

RICHTING BIEDEN
Een visie creëren,
overtuigingskracht,
verantwoordelijkheid

Open staan voor
feedback,
leerhouding, luisteren

AUTHENCITEIT

Innerlijke waarden afstemmen,
afstemmen van innerlijke
waarden en ander
AANVAARDING VAN gedrag, moed

RELATIES TUSSEN MENSEN
Empathie, vergeving,
onvoorwaardelijke liefde

VAARDIGHEDEN OVERDRAGEN

Artistieke vaardigheden toepassen in
een organisatorische context

PROJECTIEVE TECHNIEKEN

Kunstvormen toepassen om
reflectie mogelijk te maken

ILLUSTRATIE VAN DE HOOFDZAAK
Om de hoofzaak van een
concept duidelijk te maken

FANTASIE

Kunst inzetten als een vorm van zelfexpressie

