PROTREPTIK.
Selvindsigt og Samtalepraksis i Ledelsesarbejdet
v/ Ole Fogh Kirkeby
TIRSDAG DEN 31. MAJ 2016. kl. 16.00 til 18.00
FACULTY CLUB – CBS, DALGAS HAVE
CBS’ Masterprogrammer har hermed – i samarbejde med Samfundslitteratur og Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på CBS –
glæden af at invitere interesserede fra vore communities til en protreptisk eftermiddagssalon med Ole Fogh Kirkeby, professor i
ledelsesfilosofi på CBS.
Eftermiddagens omdrejningspunkt er Ole Fogh Kirkeby’s nyeste bog ”PROTREPTIK. Selvindsigt og Samtalepraksis”. Vi skal både
høre lidt om den teoretiske, historiske, filosofiske baggrund for protreptikken og dens aktualitet i ledelse anno 2016. Og blive
klogere og inspireret af at være vidne til 1 – 2 live protreptiske samtaler. Målet er at give dig som deltager yderligere perspektiv
på principperne og den kilde til indsigt, som protreptikken kan give i din ledelsespraksis og din livspraksis i det hele taget.

Program
16.00 Ankomst til CBS, få sjælen med, møde gamle venner, få en forfriskning, bogsalg og signering
16.30 Protreptik – Selvindsigt og samtalepraksis i ledelsesarbejdet.
v/ Ole Fogh Kirkeby, professor i ledelsesfilosofi på CBS og underviser på MPG og MMD.
- Hvad handler protreptik om, hvordan kan vi begrunde dens relevans og aktualitet i dag, hvad er dens nøglebegreber?
- Hvordan kan den protreptiske metode hjælpe mig som menneske og som leder, hvad skal man være opmærksom på?
- En til to protreptiske samtaler live – fulgt op af fælles refleksion om metoden og de principper/værdier/positioner, der
fører samtalepraksis til større indsigt.
- Debat, spørgsmål og fælles refleksion
18.00 Networking, bogsignering og et glas vin
18.30 Tak for i dag

Tilmeld dig her

(Max 50 deltagere. Begivenheden koster ikke noget. Tilmelding gerne inden tirsdag 24/5).

‘Protreptik. Selvindsigt og samtalepraksis er et mesterligt formidlet værk om protreptikken. Helt kort kan man indlede
med at sige, at bogen er opdelt i to dele. Første del beskæftiger sig med den teoretiske baggrund for protreptikken,
mens anden del beskriver den vellykkede praksis for, hvordan man opbygger en protreptisk samtale. Det er voldsomt
inspirerende..’
Omtale og anmeldelse af bogen i #DKLIT
.

