Programa del Taller d'Humanitat(s) 2014-15
Dll, 27/10/2014
Persona, Empresa i Societat
Ja us podeu inscriure al Taller d'Humanitat(s) d'Esade 2014-15. Amb XavierAntich i
LauraBorras.
Ho podeu fer aquí:
http://itemsweb.esade.edu/webbs/imagenes/mail_EXED/taller-humanitats-tots.html
El tallers tenen com a divisa: conviure amb els clàssics per viure el present. Avui
tenim assumit que quan parlem de directius i lideratge no hem d’oblidar mai que
en darrer terme parlem de persones. La qualitat humana és rellevant per poder
orientar-nos vers una bona direcció i un bon lideratge. Una de les maneres de
treballar-la pot ser la indagació i la reflexió personals que es poden dur a terme a
través de grans obres que ens posen en contacte amb emocions, passions, valors i
ideals que conformen la condició humana. Aquestes grans obres ens poden ajudar
a aproximar-nos millor a la complexa realitat de les nostres organitzacions (amb la
presència del poder, l’ambició, l’honestedat, la integritat, els diners, l’excel·lència,
el compromís i tants d’altres components de la condició humana…). Mitjançant un
Taller d’humanitat(s) volem facilitar aquesta indagació i reflexió personals, i ajudar
a compartir-les.

Objectius
·
crear un espai de llibertat intel·lectual i vital
·
per a directius i professionals
·
on sigui possible reflexionar, dialogar i compartir
·
en un clima de receptivitat, indagació i aprenentatge
·
a partir d’un treball personal de lectura directa de textos o quadres
rellevants i significatius
·
amb el suport de persones disposades i capaces d’ajudar en aquest procés i
facilitar-lo
·
que ajudi a desenvolupar les capacitats d’escoltar, comprendre i dialogar
·
i que permeti activar l’obertura de la ment i la sensibilitat
·
per tal d’afavorir també el creixement com a professional i la millora en
l’exercici del lideratge
Metodologia
·
no es tracta d’assistir a conferències o classes magistrals, ni de fer debats
literaris o erudits, sinó de participar en un diàleg a partir d’un mínim marc
orientatiu
·
la participació pressuposa la lectura del text corresponent a cada sessió, que
serà la referència compartida per al diàleg i la indagació personal
·
l’únic requeriment per poder participar en el Taller, per tant, és haver fet
prèviament les lectures proposades
·
el grup tindrà al voltant de 30 participants per tal de possibilitar un diàleg
personalitzat
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