MATRIZ ARTFUL LEADER
MATRIZ DE COMPETÊNCIAS CHAVE DE LIDERANÇA SERVENTE + ABORDAGENS CHAVE BASEADAS NA ARTE
ARTFUL LEADERSHIP é um projeto internacional, apoiado pela Comissão Europeia através do programa Erasmus+, que ambiciona desenvolver uma nova geração de líderes serventes através das artes.
A Advancis (Portugal), a Escola de Arte da Universidade Católica do Porto (Portugal), a Rotterdam School of Management (Holanda),
a ISTUD Business School (Itália), a University of Western Macedonia (Grécia) e a Storybag (Holanda)
formam a parceria deste projeto para desenvolver um conjunto de recursos digitais inovadores e criativos para uma nova experiência de aprendizagem,
através de uma abordagem baseada nas artes que inspire e fomente uma nova geração de líderes serventes.
Esta Matriz pretende relacionar as competências chave de liderança servente a desenvolver com um percurso de aprendizagem através da arte que conduzirá este processo.
Esclarecimentos adicionais sobre o modelo de liderança servente e a aprendizagem através da arte estão disponíveis no documento disponível online ARTFUL LEADERSHIP – Relatório de Estado da Arte.
O modelo de liderança servente integra seis principais características passíveis de desenvolvimento através de métodos de aprendizagem baseados na arte.
A Matriz ARTFUL LEADERSHIP foi desenhada para apoiar a exploração do modelo de liderança servente.
Esta Matriz propõe aplicar os quatros tipos de métodos de aprendizagem baseados na arte e apresentados por Taylor & Ladkin (2009).
A partir da ligação entre ambas as áreas – características de liderança servente e métodos de aprendizagem baseados na arte – um Líder Artful pode observar, refletir e interagir com o mundo envolvente.
Ao mesmo tempo, a Matriz ARTFUL LEADERSHIP pretende encorajar a curiosidade, o envolvimento, a criatividade e o pensamento inovador
tendo em conta a investigação realizada e partilhada no ARTFUL LEADERSHIP - Relatório de Estado da Arte.
A Matriz ARTFUL LEADERSHIP atua ainda como uma estrutura base para o desenvolvimento da ARTFUL LEADERSHIP Tool Kit (brevemente disponível).
Saiba mais sobre o projeto ARTFUL LEADERSHIP aqui.
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Matriz ARTFUL LEADER

EMPOWERING
CAMARADAGEM

Facilitação, delegação,
coaching

Trabalhar para o bem comum,
cuidar dos outros,
comportamento ético

INDICAÇÃO DE
UMA DIREÇÃO
Criação de uma visão,
persuasão,
responsabilidade

TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS
Competências artísticas aplicadas a
contextos organizacionais

TÉCNICA DE PROJEÇÃO

HUMILDADE
Abertura ao feedback,
atitude de aprendente,
escuta

AUTENTICIDADE

Alinhamento de valores
individuais, alinhamento
de outros
ACEITAÇÃO
comportamentos
individuais,
INTERPESSOAL
coragem
Empatia, perdão, amor compassivo

Artes na facilitação do processo de reflexão

ILUSTRAÇÃO DA ESSÊNCIA

Apreender a essência de um conceito

CRIAÇÃO

Usar a criação artística como forma de
auto expressão

