'Ethisch Leiderschap is effectief Leiderschap'
Introductie in de waarde-gebonden methode themagecentreerde interactie (TGI)
Inhoud
Je maakt kennis met het ethische model van Themagecentreerde Interactie (TGI).
TGI is een concrete methode om met groepen te werken die wordt ondersteund
door een geheel van waarden en mogelijkheden om goed te handelen. TGI verbindt
IK (de individuen, WIJ(de samenwerking), HET(wat er te doen is) en GLOBE(de
context(en)) met elkaar. Die 4 factoren spelen in elke situatie waarin mensen met
elkaar samen werken een essentiële rol en ze zijn van gelijke waarde.
Deze vier factoren vormen in hun samenhang een kompas waarmee elke
leidinggevende, coach, opleider, supervisor richting kan geven aan de gewenste of
noodzakelijke leer- en ontwikkelingsprocessen. TGI biedt ook methodisch houvast
om via het vinden en benoemen van thema’s deze processen te bevorderen. Omdat
bij TGI professionele en persoonlijke ontwikkeling hand in hand gaan moedigt de
methode aan om zelfsturing en individuele verantwoordelijkheid in de
samenwerking aan te pakken.
Doelen
 Inzicht bieden in het TGI-systeem en in hoe TGI leiding geven aan jezelf en aan
anderen mogelijk maakt.
 Dynamisch balanceren op de assen van IK, WIJ, HET en de GLOBE.
 Aan den lijve kennismaken met de ethische uitgangspunten van de TGI methode.
 Leren werken met het thema als co-leider.
 Zelf ervaren hoe TGI het eigen leiderschap en het participerend leiderschap
bevordert.
 Zelf de cursus méé – máken en zo intensief levend leren.
Hoe
Vanuit Themagecentreerde Interactie wisselen in het programma theorie, oefening,
ervaring en reflectie elkaar af.
De actuele processen in de cursusgroep zijn mede focus.
Wanneer
28feb, 1 maart 2023 van 9.00-17.00, op 2 maart 9.00 - 13.00 u, op 28 en 29 maart
9.00-17.00
Inschrijven bij Balans-Artevelde - bijscholingen en studiedagen, via deze link :
https://www.arteveldehogeschool.be/opleidingen/bijscholingen-enstudiedagen/ethisch-leiderschap-effectief-leiderschap
Begeleiding
Katrien Boone, docent bij Artevelde hogeschool en erkend TGI-opleider, samen met
een Internationaal erkende TGI opleider van de School voor TGI vzw.
De cursus is goedgekeurd door het Ruth Cohn Instituut Internationaal.
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