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SiLC – Разработване и тестване 
В този 3ти бюлетин, Ви информираме за напредъка на проект SiLC: 

- разработване на наръчник за фасилитатори; 

- разработване на SiLC-инструментариум; 

- преглед на тренинга - "Лидерство в многообразието" 

Вижте нашият уебсайт, за да научите повече за проекта: www.learningincooperation.eu. 

Може да се свържете с местния партньор по проекта, за повече информация относно възможностите за 

приложение на инструментите във Вашата организация. 

Приятно четене!  

Завършихме наръчника за фасилитатори 
Завършихме обобщената версия на нашият: "Наръчник за фасилитатори на лидери на екипи с разнообразие в 

поколенията и културите - подкрепа на лидерството в микро, малките и средните предприятия, публичните и 

неправителствените организации (MSM E & O): Подпомагане на лидерството в MSM E & Os. " 

Това изображение обобщава една от основните ни идеи: Предимства на многообразието. 

 

Понятието за многообразие е трудно за дефиниране, от много хора. Същото важи и за понятия като: култура, 

поколение или лидерство. Не става въпрос само за факта, че всички измерения на многообразието (не само 

възраст и култура) са взаимосвързани и не могат да бъдат третирани изолирано: прилагането на тези общи 

понятия в екипна среда (измеримо и трайно въздействие), може да се окаже голямо предизвикателство. 

Изучаването на контекста, обаче може да ви преведе през първите стъпки. 

http://www.learningincooperation.eu/
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На нашето ръководство IO1 за фасилитатори на лидери на екипи, изясняваме тази концепция и реалността за 

нея в страните партньори: България, Испания, Чехия, Латвия, Холандия и Румъния. 

SiLC - инструментариум - развитие 
Инструментариумът SiLC включва набор от 36 учебни дейности и указания (дейности, игри, стратегии, 

мениджърски мерки и др.), със съответна методологична подкрепа, съобразена с нуждите на ръководителите 

на екипите на MSM E & Os, които са изправени пред предизвикателството да ръководят все по разнообразна 

работна сила. 

Инструментите бяха разработени и прегледани, през последните месеци. По време на тренировъчна / учебна 

седмица в Румъния (виж следващата статия, по-долу) повечето от инструментите бяха тествани и оценени. Сега 

сме в процес на актуализиране и попълване на инструментариума, като внедряваме на практическия опит 

досега.  

Основните теми са:  

 

 

 

 

 

 

Тук може да намерите нашите инструменти: http://www.learningincooperation.eu/en/toolbox/ 

  

http://www.learningincooperation.eu/en/toolbox/
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SiLC – Обучение/тренинг "Лидерство в многообразието", в Букурещ 
 

Организирахме пет дневно обучително събитие „Лидерство в многообразието“ 

в Букурещ (Румъния), от 7 до 11 май 2018 г. Група от 21 обучителя работи заедно 

по темите "Възрастово и културно разнообразие", междусекторно 

разнообразие и лидерство в разнообразието и участваха в тестване на 

инструментите. Домакин на събитието бе румънския партньор - ACCES 

PENTRU TOTI ASSOCIATION 

   

 

Общите цели бяха   

- Нови знания и вникване по темите на проекта:   

 Разнообразието в поколенията и връзката му с ефективността на екипа 

 Културно многообразие и връзката му с ефективността на екипа   

 Междусекторно разнообразие (кръстосани връзки между разнообразието в поколенията и 

културното многообразие)   

- Получаване на знания и разбиране за лидерство в разнообразието: идентифициране на нуждите на лидерите 

на екипи, с цел подкрепа при развиване на нови компетенции.   

- Изследване и проучване на SiLC-Toolbox, Наръчник за фасилитатори и ръководители на екипи и мини-учебна 

програма (модули за обучение, за развитие на лидерство в разнообразието).    

Резултати от оценката на дейностите и инструментите може да видите тук  

http://www.learningincooperation.eu/en/silc-learning-event-leadership-in-diversity-in-bucharest/
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Какво следва? 

Понастоящем оценките на дейностите, ръководствата и учебните програми се обработват в актуализирани 

версии и по-нататъшно развитие. Планирани са пилотни сесии в партньорските държави и семинари за с 

участие на целеви аудитории извън екипа на SiLC.  

ИНТЕРЕСУВАТЕ ЛИ СЕ ОТ РАБОТНА СРЕЩА, СЕСИЯ ИЛИ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ЛИДЕРСТВО В РАЗНООБРАЗИЕТО? 

Свържете се с Вашия местен партньор и обсъдете възможностите! 

 

 

 

 

 

 

 

Последвайте ни, за да сте в течение с развитието! 

Вижте повече на: http://www.learningincooperation.eu  

http://www.learningincooperation.eu/

