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Във вторият бюлетин по проект SiLC, бихме искали да ви информираме за дейностите, 

напредъка, както и пръв поглед върху резултатите от изследователската фаза на проекта. 

Разбира се, резултатите са много повече от това, което може да включим в този бюлетин. 

Моля, посетете www.learningincooperation.eu за актуална информация или се обърнете към 

местния SiLC партньор. 

ПЪРВАТА ГОДИНА НА SILC 

 През първата година на проекта се фокусирахме върху проучването, както теоритично, 

така и емпирично, като бяхме в пряк контакт с целевите групи. Всички резултати от 

въпросниците и интервютата използвахме за създаване на проект на ръководството за 

фасилитатори, в подкрепа на ръководителите на екипи и подпомагане на лидерите в 

МСП и О (микро, малки и средни предприятия и публични/неправителствени 

организации) 

Всеки партньор проведе изследвания в собствената си страна. Методите на изследване и 

фокусът съответстват на: 

 актуалните особености на разнообразието, като цяло и в през призмата на МСП и О: 

статистика, литература, официални национални и европейски стратегически документи; 

 всеки партньор извърши проучване на работната среда на МСП и О:  

o въпросници (минимум: 15 лидери на еипи, 15 обучители на възрастни, 15 членове 

на екипа)  

o интервюта (5 лидера на екипи, 5 обучители на възрастни, 5 члена на екипа)  

 всеки партньор направи проучване и представи най-малко 3 примера за най-добри 

практики, свързани с разнообразието и обучението по лидерство. 
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНИЯТА 

Партньорите в Холандия, България, Румъния, Испания, Латвия и Чехия се обърнаха към 

членовете на екипа, ръководителите на малки и средни организации от различен тип и 

проучиха нагласите и мненията им за разнообразието.  

Освен това партньорите се свързаха и с обучители, които работят с различни екипи и им 

помагат да достигнат пълния си потенциал. 

На база констатациите, определено можем да потвърдим, че разнообразието е тема, която 

води до различни и често контрастиращи нагласи и мнения. Освен това е въпрос, чието 

значение, както и осъзнаването на неговата значимост в обществото, непрекъснато 

нараства. 

Новият призив на ЕСФ за управление на възрастта, обявен в Чешката република, е само 

един от показателите за това. За повечето заинтересовани страни проблемът е в 

представяне и измерване на ползите от разнообразието. Това оказва влияние върху 

размера на ресурсите, отделени за справяне с проблема. 

Разнообразието остава тема, която изисква широк подход, обхващащ лидерство, 

комуникация, разрешаване на проблеми, както и емпатия и социална и емоционална 

интелигентност. Все пак, в основната си, интервюираните споделят, че решението се 

основава на здравия разум и уважение, както и учтиво отношение между отделните 

индивиди. 

МЕЖДУНАРОДНИ СРЕЩИ 

От 26-4-2017 до 30-04-2017 се проведе втората 

международна среща на партньорите по 

проекта, като домакин бе вечерното училище в 

Лиепая, Латвия.  

Основните цели на срещата бяха оценката на 

процеса и прогреса на проекта. Освен това 

партньорите по SiLC, се включиха в 9-тата научна 

конференция: "Измерение на качеството в образованието, в обществото на знанието", 

което се проведе в Университета в Липая в сътрудничество със средното училище Liepaja.  
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По време на конференцията партньорите:  

 представиха проект SiLC, като част от главната конферентна програма;  

 проведоха различни семинари по темата "Разнообразие и включване";  

 споделиха изводи с аудиторията.  

 

Нашите партньори от Channel Crossings, 

бяха домакини на третата международна 

среща по проекта, която се проведе на 25-

16.10.2017 в Прага: 

 На тази среща работихме по 

представянето на националните 

доклади и резултатите от изследователската фаза; 

 Обсъдихме компетенции, които трябва да бъдат развивани в лидерите на еклипи за 

управление на разнообразието и включването; 

 Посетихме Панаир на труда, където успяхме да се свържем и да проведем разговори с 

организации, подкрепящи ръководителите на екипи; 

 Разработихме проект на дизайн за инструментариума за лидери (IO2); 

 Определихме работните етапи за предстоящото разработване на наръчник и 

инструментариум за фасилитаторите; 

 Обсъдихме възможности за разпространение на резултатите; 

 Разработихме план за предстоящите месеци. 

 

КАКВИ СА ТЕКУЩИТЕ ДЕЙНОСТИ на SiLC?  

След събирането на окончателните национални доклади, водещият партньор, "Channel 

Crossings", започна съставянето един съгласуван наръчник за фасилитатори (IO1). 

През следващите месеци постепенно ще се извършва вътрешна оценка в съответствие с 

вътрешните правила за управление на качеството и външната оценка от членовете на 

управителните съвети. 
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Заповаме разработването на инструменти, които ще бъдат част от инструментариума на 

лидерите. Целта е да се разшири ролята на лидерите в MSM E & Os, в областта на човешките 

отношения, сътрудничеството и ученето на работното място. 

Инструментите ще развият лидерските умения на ръководителите на екипи в MSM E & Os в 

областта на ученето на работното място и екипното сътрудничество. Крайната цел е 

достигането на пълния потенциал на хетерогенните екипи и създаването на приобщаваща, 

приятелска и учебна среда за подкрепа. 

Инструментът ще бъде създаден като онлайн инструмент, който е неразделна част от уеб 

сайта като отворен източник и подкрепа за целевата група. 

 

Последвайте ни, за да бъдете в течение с развитието на инструментите! 

 

 

 

За повече информация по проекта, посетете: http://www.learningincooperation.eu 


