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SiLC: НОВА ПРЕДСТАВА ЗА ЛИДЕРСКИ ОБУЧЕНИЯ,
В КОЯТО РАЗНООБРАЗИЕТО В КУЛТУРИТЕ И ПОКОЛЕНИЯТА СЕ РАЗГЛЕЖДАТ КАТО АКТИВ.
SiLC ЦЕЛИ ДА ОБУЧИ ЛИДЕРИТЕ НА ЕКИПИ КАК ПОСТОЯННО ДА РАЗВИВАТ РАБОТНАТА СРЕДА
ЗА ДА БЪДЕ ИНОВАТИВНА И ЕФЕКТИВНА.
От Септември 2016 до Май 2019

Какво?




Осигуряване на обучителни
материали, за микро, малки
и средни предприятия и
организации, подходящи за
учене на работното място
при подход „отдолу-нагоре“
Да подготви обучители на
възрастни (фасилитатори,
обучители, треньори) с
инструменти и план за
обучение за подпомагане на
ръководителите, на микро,
малки и средни предприятия
и организации.

Защо?
Демографското развитие (по-ниска раждаемост и застаряване на населението) и
миграцията (както в ЕС, така и извън него) бързо увеличават многообразието на
работната сила. В резултат на това стратегиите, мерките и обученията, насочени към
разнообразието, които досега са били от особен интерес за големите международни
организации, сега са необходими и за микро, малките и средни предприятия и
организации. Ако не се управлява добре, тази иновативната сила остава назад и е
много вероятно да се появят различни проблеми: липса на ангажираност и иновации,
изключване, лоша комуникация. Микро, малките и средни предприятия и организации,
обаче нямат достатъчно ресурси (за разлика от големите фирми) да развиват
пълноценни политики по темата. Освен това обученията на оперативните лидери не
включват тази конкретна тема. Проектът "Синергия в обучението и сътрудничеството"
(SiLC) отговаря на нуждите на ръководителите на екипи за да превърнат многообразието
в актив. Лидерите и мениджърите имат нужда от укрепване и развитие на умения и
компетенции - както на своите, така и на членовете на екипа, за да запазят
организациите иновативни, ефективни и конкурентни.... заинтересовани ли сте?
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Резултати
Готов за употреба инструментариум с практически инструменти и инструкции, как
да се използва на работното място.
•
•
•

Наръчник за ръководителите на екипи.
Учебна програма, за обучение на възрастни.
Наръчник за обучители на възрастни за развитие на лидерски умения.

Кои сме ние?
Холандия, Чехия, Румъния, България, Латвия, Испания

За повече инфромация
свържете се с нас:
info@eucenter.net
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