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1 SiLC-представяне на проекта 
 

Демографското развитие, застаряването на населението и активната миграция в Европа и света 

води до различия, и културното многообразие на работната сила. Това е съпроводено с 

предизвикателства, но ако се работи правилно, може да донесе възможности за учене, 

сътрудничество, иновации и растеж.  

Проект SiLC- започна през 2016, съфинансиран от програма Erasmus+ на Европейския съюз, и 

приключи през Май 2019. Целта на SiLC е да се използва нарастващото многообразие в 

екипите, като възможност за увеличаване на производителността и иновативната мощ на 

работното място.  

 

Партньорите по проекта си сътрудничиха за създаването на пакет от продукти, които подкрепят 

лидерството в многообразието на работното място в подхода отдолу нагоре: 

1. Ръководство за фасилитатори 

Основна информация и съвети за фасилитаторите на учебни дейности. 

2. SiLC-инструментариум 

37 готови за ползване, практически инструмента, по темата. 

3. Ръководство за лидери на екипи 

Въведение и практически съвети за ръководителите на екипи. 

4. Учебна програма 

5. План на учебните модули.   

В това ръководство можете да намерите практическа и задълбочена информация, от която ще 

се нуждаете, за да започнете работа по темата за многообразието и включването в екипите си. 

Това ръководство служи и за обучителните модули, които се отнасят до темите за Лидерство в 

многообразието.  

Повече информация за SiLC-инструментариума и други SiLC-продукти можете да намерите на 

нашия уебсайт: www.learningincooperation.eu. 

Пожелаваме ви удоволетворение и успех при използването на продуктите SiLC. 

Екипът на проект SiLC. 

 

http://www.learningincooperation.eu/
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2 Въведение в ръководството  
 

Обикновено въведението не започва с препратка към края на документа. Тъй като това 

ръководство е различно, ние го правим ;).  

Да прочетете речника с термини по проект SiLC, всъщност ще е много полезно за да разберете 

различните ключови термини. Речникът е обобщение на принципите, основните методи и 

подходи за учене, сътрудничество при възрастовото и културното многообразие на работното 

място и т.н. 

Преди да пристъпите към действие за многообразие, е добра идея да установите защо 

културното и възрастовото многообразие ще бъде от полза за вашата организация (Глава 3). 

Като ръководител на екип, вие сте пример за подражание за членовете на екипа Ви. Важно е да 

разберете бизнес каузата зад многообразието, защо е важно за Вашата организация да се 

справя с многообразието и да го интегрирате в ежедневното си ръководство.  

Развитието на Вашия екип е важна част от работата Ви, независимо дали сте нов или опитен 

ръководител. Хората се нуждаят от подкрепа и обучение по време на кариерата си, както като 

личности, така и като екипи, за да развиват своите умения и да продължат да работят 

ефективно с увеличаване на културното и възрастово многообразие на работното място (Глава 

4).  

В следващите глави може да намрите повече информация за поколенията, културното и 

междусекторното многообразие.  

В Глава 6 - Съвети за ръководителя на екипа (компетенции и обучение на възрастни) ще видите 

няколко области на развитие на екип и ще проучите някои практически съвети и инструменти, 

които да Ви помогнат да извлечете най-доброто от хората си и да постигнете целите си: как да 

постигнете висока производителност на хетерогенни екипи и как да ги развиете. 

Вероятно, като ръководител искате да разработите стратегия за многообразие за Вашата 

организация. Също така, вероятно искате Вашият ръководен екип да участва в дейности за 

изграждане на екип по отношение на многообразието. Предложенията от Глава 7 - 

Практически препоръки, са практически примери и най-добри практики на високоефективни 

хетерогенни екипи, процеси и обучение, за да ви помогнат да се справите с многообразието. 

Също така, сега, когато работното ви място е по-възрастово и културно разнородно, от всякога, 

има риск от конфликт. Как всички да работят хармонично? В Глава 8 – Примерни стратегии за 

развитие в рамките на различни поколения и мултикултурен микс. 
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Освен това в наръчника, приемаме че ръководителя на екипа има определено ниво и опит, 

което означава, че стандартните управленски компетенции и терминология са известни. Тъй 

като се фокусираме върху многообразието и включването, наръчникът не коментира познатите 

теми (като тийм билдинг или работа в екип, с изключение на многообразието). Съветваме ви 

да се потопите в темата, ако това не важи за Вас. 
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3 Защо? 
 

В тази първа глава започваме с определяне на целевата аудитория и целта на този наръчник. 

Тъй като е част от проект SiLC, ще ви дадем малко информация за това (повече информация 

можете да намерите на сайта на SiLC). 

3.1 Synergy in Learning & Cooperation (SiLC) 

Пазарът на труда в Европа се променя бързо и става все по-многообразен, отколкото през 

последните десетилетия. Въпреки това, ръководителите на екипи не учат (обучение или 

образование) как да се справят с нарастващата многообразна работна сила и да бъдат 

ефективни, за да използват потенциала и. Големите организации в повечето случаи имат 

политики за многообразие и / или разполагат с персонал, който да ги подкрепя в това 

отношение. По-малките организации нямат това предимство и в много случаи трябва да се 

справят сами. Тъй като многообразието в много случаи е част от „слепите петна” на 

ръководството, те са склонни да работят с хомогенни екипи, но срещат трудности при 

набирането на нови служители.  

Следователно проектът SiLC се фокусира върху целевите аудитории, като: 

 лидери на екипи;  
 На микро, малки и средни предприятия и организации 

(ММСП и О);  
 които са изправени пред предизвикателството на 

разнообразна работна сила или;  
 които се стремят да подобрят нивото си на подготвеност;  
 чрез развиване на умения и компетенции; 

 свързани с културното многообразие и многообразието между поколенията. 

 

Целта на това ръководство е да бъде двустранно: 

 Осигуряване на подкрепа и методологична основа за ръководителите на екипи, 
които възнамеряват да прилагат инструментите, включени в инструментариума на 
SiLC на работното място и искат да се развият повече. 

 Независим унструмент за ръководителите на екипи, които се интересуват от 
иновативни подходи за обучение и искат да развиват своите лидерски умения в 
областта на развитието на екипни умения и управлението на многообразието. 
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3.2 Цели и ползи за ръководителя на екипа 

Целта на проект SiLC 

Работната сила става все по-разнородна и повечето оперативни лидери нямат достатъчно 

информация как да извлекат оптимално предимство от това.  

В малките организации, най-вече, не съществува политика за управление на многообразието 

поради липса на ресурси. Въздействието върху постигането на най-добрите иновативни 

резултати може да бъде голямо, когато те подкрепят членове на мултинационални / културни 

екипи да учат и да си сътрудничат заедно.  

 

Ето защо работихме по проект SiLC, за да ви подкрепим в подхода отдолу нагоре по 

отношение на многообразието на работното място: 

 

 

Това е събирателен, прогресивен подход. По този начин многообразието и приобщаването 

могат да бъдат разработени, чрез използване на инструментариума на SiLC за стимулиране на 

официални споразумения относно политиката по темата. 

Проектът предлага подкрепа на лидерите и подобрява положението на хората в 

неравностойно положение. Освен инструментариум и модули за многообразие, в курсовете за 

развитие на лидерството ние предлагаме този наръчник, който е в съответствие с най-новите 

теории и практики за обучение и лидерство.  

Основен въпрос, на който ще получите отговор: 

 

 Как, като лидер на екип, бих могъл да развия потенциала на моя екип в най-голяма 

степен, като се вземат предвид възрастовото и културното многообразие? 

  

Метод на планиране, който поставя цели и начини за постигането им отдолу нагоре. 

Първо, относително подробните цели са определени на по-ниските нива на 

организационната йерархия. Те постепенно се интегрират на по-високи нива и накрая се 

трансформират в рамка от глобални цели и стратегии.  



 

Team leaders manual 8 

  

 

Ние описваме многообразието, като: 

 

Пристрастия и предразсъдъци в екипа ви 

До колко сте наясно със собствените си пристрастия, предразсъдъци и дискриминационно 

поведение? И ако се сблъскате с проблеми поради това, как го решавате? Всеки мисли и 

действа от собствената си гледна точка, изградена от семейната и регионалната култура, 

социалната среда… и влиянията на типичното поколение, към което принадлежи. Начинът, по 

който наблюдаваме света около нас, се влияе много от пристрастия, предразсъдъците и 

стереотипите в нашите умове. В ежедневния живот това е предимно несъзнателен процес на 

мислене, който има видими последици в нашата работна среда. 

 

Пристрастността е скрита или категорична мисъл за характеристиките на хората или 

групите (като възраст и култура, и много други характеристики като тегло, религия). Функцията 

на пристрастието е бързо да разбере социалния свят, като го категоризира. Може да доведе до 

отрицателни или положителни последствия. 

Многообразие: 

Всички начини, по които се различаваме: 

видими разлики като възраст, пол, етническа принадлежност и 

външен вид 

скрити различия като стилове на мислене, религия, 

националност, сексуална ориентация и образование.  

Тествайте се и си задайте два въпроса: 

Бихте ли наели нов служител с много различен стил на живот 
и работа от това, което се очаква и се определя като 
„нормално“ във Вашия екип?  
И ако това е вярно, на базата на собствения Ви опит, и сега 
трябва да решите дали ще изберете този нов служител или 
друг, който съответства повече на вашите ценности? 
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Добре познато е скритото пристрастие: предразположение, което е подсъзнателно и води до 

предпочитание (в полза на или срещу нещо / някой / група). То се превръща в стереотипи, ако 

се отнася до характеристики на група хора. Това все още може да бъде положително или 

отрицателно. Пристрастието или стереотипите винаги са свързани с човек, на когото влияете. 

Този човек може да започне да вярва в неща, които сте му казали, което всъщност не е вярно 

или обратното. Когато се подчертаят, тези несъзнателни пристрастия могат да излязат на 

повърхността и често противоречат на съзнателните ценности. 

Да имаш предразсъдъци е да имаш предварителни решения, които са: формиране на силно 

мнение за това, което обичаш или мразиш, преди да се запознаеш с релевантните факти. Това 

е по-активно, отколкото пристрастието и се основава на нещата, които Вие (не)харсвате, като 

вземате решения. Това е субективна положителна или отрицателна оценка на група хора.  

Така че стереотипите са вярвания, които имаме за характеристиките на групата. Ако имате 

представа за дадена черта или характеристика, и я приложите към група хора с отрицателно 

подзначение и активно използвате тази идея в поведението си, вече имаме дискриминация. 

Дискриминацията включва както стереотипа, така и предразсъдъците. Дискриминацията е най-

видимото поведение, основано на предразсъдъци, тъй като решенията, които вземате, водят 

до реакция да направите нещо или да ви попречи да направите нещо. 

 

Многообразие и ефектът на Пигмалион 

Хората имат различни възприятия, продиктувани от опита, контекста и нашата склонност да 

търсим доказателства, които потвърждават нашите очаквания. Ефектът на Пигмалион (или 

Розентал) е вярата и очакванията, които човек има за друго лице или група лица, което влияе 

върху работата на този човек (лица). Това е погрешно схващане, което в крайна сметка става 

истинско заради вярванията на хората и съответно поведението. Ако очаквате, че вашият член 

на екипа ще покаже определено поведение и Вие ясно съобщавате за това (устно или 

невербално), има голяма вероятност това да стане реалност. Ако ефектът е отрицателен, той се 

нарича ефект на Голем. И двата са ефекта на самоизпълняващото се пророчество (Robert K. 

Merton).  

„За да познавате истинската си реалност, 

трябва да сте наясно 

не само на Вашите съзнателни мисли, 

но и с Вашите несъзнателни 

предразсъдъци, пристрастия и навици." 
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Значение за ръководителя на екипа 

Повечето хора се разбират с хора, които са сходни. По-лесно е да се работи с хора, които имат 

същите ценности / минало / опит, например при вземането на решение как да работят заедно 

и да се свършат нещата.  

Ръководителите на екипи, които набират нови служители, са склонни да правят селекции въз 

основа на принципа на съответствие с личните предпочитания и чувството за пригодност в 

настоящия екип. Това им се струва познато и положително, вместо да ги заплашва и да е 

отрицателно (страх от промяна, фиксиран начин на мислене). Екипът може да се развие в 

такъв, в който ръководителят на екипа не получава насрещни / критични въпроси / 

противоположни мнения или предложения, тъй като всеки има тенденция да следва лидера. 

Груповото мислене може да бъде много ограничаващо и отдалечаващо се от иновациите, 

защото: "това е начинът, по който сме свикнали да правим неща тук".   

За промяна в пристрастията, предразсъдъците, стереотипите, дискриминацията, първото нещо, 

което трябва да направите, е да решите, че ще го идентифицирате и решите, че искате да го 

превърнете в нещо по-добро. Понякога е добре да имаш конфликти, тъй като всяка революция 

започва с това и може да доведе до нещо много положително. За вашия екип е важно да се 

съсредоточите особено върху това, което Вие и екпипа искате, тъй като мозъкът разбира това 

по-добре от това, което не искате. Така че работете върху мислите, вярванията, поведението, 

компетенциите, които работят по позитивен начин. Хвалението винаги е по-добро от 

наказанието! 

Негативни фактори на влияние, които възпрепятстват доброто сътрудничество и учене: 

 голямо натоварване 
 няма време да се обърне внимание един на друг  
 няма време за почивка 
 прекалено много стрес 
 отрицателни реакции / обратна връзка 
 дискриминационна култура 
 провалено лидерство.  

Както ще заключите, всичко е в ръцете Ви. Ако аргументът Ви е липса на време, не забравяйте, 

че можете да спечелите много време, като имате по-малко грешки, недоразумения, 

отсъствия, добра екипна работа... Първо трябва да инвестирате, преди да можете да приберете 

реколтата, но със сигурност можете да започнете да прибирате по-рано, отколкото очаквате. 

По-надолу в този наръчник има повече информация за отношението и поведението на вашия 

екип и вас като ръководител на екип. 

Защо това е важно? 

Вашата организация и състав на екипа са уникални. Въпреки това има влияния, които изискват 

от вас да покажете лидерство в многообразието.  
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 Да се справи с намаляващата работна сила в Европа поради застаряващото 
население, недостига на квалифицирани работници.  

 По етични и регулаторни причини.  
 Тъй като в Европа има много хора, заети в ММСП, а в много страни този брой 

нараства.  
 Да включи хората в неравностойно положение и да наеме много от тях. 
 Заради глобализацията.  
 Нарастващо многообразие по възраст на работното място.  
 Тъй като промяната и иновациите ще бъдат новият стандарт, и многообразието и 

съвместното обучение е необходимо да се поддържа икономическото развитие. 
 Да допринесе за развитието на Вашия бизнес. 
 Притокът на бежанци и увеличаването на трудовите мигранти изискват по-добра 

интеграция на мигрантите. Това е важно, тъй като техният брой в обществото 
нараства. И това ще подобри нашия пазар на труда и икономиката, ако работим с 
тях по един добър начин. Това е по-добре за техните деца, които ще бъдат наши 
бъдещи колеги. Това е добре за нашия клиентски пазар, който е по-разнообразен. 

 Ще е по лесно за хората в неравностойно положение да си намерят работа / да я 
запазят и да изградят кариера. Това е добре за икономиката. Това е важно, тъй 
като те са ценни при свиване на пазара на труда. Качеството им на живот е също 
толкова важно, колкото и Вашето.  

 За да оцените всички хора. Когато служителите се чувстват приети, не само в 
личното си съществуване, но и на работното място, те са много по-отдадени на 
работата и на компанията и предпочитат да правят всичко възможно. 

 Много международни проучвания и практики показват, че смесени екипи от хора 
с различен културен и религиозен произход, сексуална ориентация, физически 
способности и възраст са много по-мотивирани, продуктивни и в крайна сметка 
успешни в работния процес и подобрява тяхната производителност. 

Какъв може да бъде конкретния резултат за Вас? 

 По-добра производителност 
 Членовете на екипа се учат един от друг. 
 Подобрена атмосфера 
 Повече социално сътрудничество, включване 
 Членовете на екипа дават повече от себе си 
 По-бързо вземане на решения и по-малко недоразумения и грешки 
 Повече ангажираност 
 Повече увереност и по-добра комуникация 
 По-добро лидерство, визия, разпределяне на задачите, подкрепа на екипа 
 По-малко отсъствия, по-малко лични конфликти  
 Отворени за промяна - повече инициативи / лидерство  
 По-бързо навлизане в работата 
 Повече иновации 
 По-високо задържане хората в екипа 
 По-добре подготвени стажанти 
 По-добра заетост 
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Какви са търговските предимства за компаниите? 

 достъп до нови пазари; 
 повишаване на стойността на марката; 
 увеличаване броя на сключените търговски договори; 
 повишаване на творчеството и иновациите; 
 повишаване на доверието на клиентите; 
 намаляване на загубите през работното време; 
 намаляване на разходите за човешките ресурси; 
 привлекателност при набиране и поддържане на работни места за квалифициран 

персонал. 

Многоекипните компании имат 45% по-висок пазарен дял и почти 57% по-добро 

сътрудничество между служителите. Около 70% са по-склонни да навлизат на нови пазари и 

19% увеличават способността си да запазят талантите си. 

Разбира се, всеки носи тези особености на работното място, които го изграждат като личност и 

професионалист, и затова отношението на другите към тях пряко засяга начина, по който той 

или тя ще се чувстват приети и уважавани или, обратно, отхвърлени или подценени в екипа. 

 

Налице са многобройни ползи за наемането на разнообразна група от служители. Това не само 

означава, че можете да се възползвате от широк набор от таланти и идеи, основани на 

различията в нагласите и опита на Вашите служители, но това ви помага да се превърнете в по-

привлекателен работодател за тези, които търсят различни условия на труд. Повечето фирми, 

които използват различни категории служители и работници (млади, възрастни, различна 

сексуална ориентация, майки на малки деца, хора от различни религии и т.н.) отбелязват, че са 

увеличили своите търговски предимства. Доклад на Deloitte за 2013 г. показва, че когато 

служителите „мислят, че тяхната организация е ангажирана и подкрепя многообразието и се 

чувстват включени“, способността им за иновации се увеличава с 83%. 

Дългосрочни ефекти: 

 По-добро интегриране на многообразието в ММСП и разширяване на обхвата на 
други елементи на многообразието, като пол, образование и др. 

 По-добра интеграция на мигранитете 
 Хората в неравностойно положение ще имат по-добри шансове да си намерят 

работа / да я запазят и да изградят кариера 
 по-добра икономическа позиция на Европа с много иновации 
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Може би имате членове на екипа в неравностойно положение, като и стари и млади хора, 

бежанци, търсещи убежище, имигранти. Със сигурност те ще могат да добавят стойност, ако 

могат да се развият в пълна степен. Това може да се реализира в среда, отворена за 

многообразие, която им предлага възможности за обучение. Преодолявайки препятствията и 

използвайки потенциала на многообразието, представянето на разнородния екип е дори по-

добро, отколкото в хомогенния екип. Тъй като това положително развитие не се случва 

автоматично, ние предлагаме инструментариум и наръчници за оперативните ръководители и 

фасилитаторите в обучението за възрастни, за да започнат да работят (отдолу нагоре) за 

многообразието. Фокусът върху многообразието е върху възрастта и културата, тъй като това са 

съществените промени сега и през следващите десетилетия. Практическият подход и 

инструментите са иновативни, могат да се използват гъвкаво и са готови за използване на 

работа, която стимулира лидерите да започнат да работят с тях. Процесът може органично да 

доведе до широко подкрепяна политика и управление на многообразието. 

 

В следващата глава ще започнем с перспективата на членовете на екипа. Мотивацията е важен 

елемент, който движи поведението. Ако искате да приложите многообразие, трябва да знаете 

за мотивацията на членовете на екипа. 
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4 Перспективата на екипа?  

4.1 Какво е влиянието върху моя екип?  

Има много външни фактори на влияние върху вашия екип, които насърчават или 

възпрепятстват желаните резултати от поставените цели. Наред с другото: икономическа 

ситуация, ресурси (време, пари,…), политика и инструкции, лидерство, оцеляваща сила на 

компанията, пазарни влияния. Това не е фокусът на проекта SiLC. Вътрешните фактори са 

обхванати, доколкото те са свързани с многообразието и включването (D&I). Нека първо 

погледнем най-добрите практики за отличен екип. 

4.2 Какви са най-добрите практики за високо 

ефективен екип? 

 Размерът на екипа е по-добре да не е твърде голям или твърде малък, за да 
попречи на подгрупите или да доведе до претоварване в работата. 

 С отворен ум, за да се предотврати опасността от групово мислене 
 Отворена комуникация (ефективна и ефикасна), вземане на решения, 

разрешаване на конфликти, честна обратна връзка, за оценяване на различни 
мнения 

 Кохезивност, принадлежност, уважение, доверие, разбиране 
 Уважение към различните роли, култури, възраст и т.н. 
 Стабилност 
 Хетерогенност (хомогенните екипи могат да бъдат силно свързани с ефективна 

комуникация, но води до групово мислене и никаква или малка иновация). 

Екипът работи отборно, но как могат да работят заедно по-оптимално? Това е следващият 

параграф. 

4.3 От сътрудничество и работа в екип ли се нуждае 

екипът ми? 

Терминологията за сътрудничество и съвместна работа изглежда взаимозаменяема, но 

всъщност не е такава. Този параграф влиза в детайли. 
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Използваме сътрудничеството в нашия проект, като отправна точка за синергия. Целта на SiLC, 

е чрез многообразие и включване да постигнем сътрудничество, което винаги води до 

синергия (1 + 1 = 3). 

 

 

 

Съвместна работа е да работите заедно за Вашите индивидуални цели. Работата в екип е 

когато работим заедно към обща цел, където всеки член на екипа има своя собствена задача за 

да допринесе за крайния резултат. Сътрудничеството е една стъпка по-нагоре и е единственият 

начин да се създаде истинска иновация. Има голяма взаимозависимост и обща цел. 

Сътрудничеството няма функционален лидер; всеки член на екипа е равен. Така че това е по-

скоро модел на споделено ръководство, където лидерът се оформя естествено. Ключова дума 

в сътрудничеството е гъвкавостта.  

Това зависи силно от мотивацията на члена на екипа, както можете да прочетете в следващия 

параграф. 

4.4 Какво мотивира моя служител? 

За да получите най-добрите резултати и иновации, трябва да продължите енергията на 

работното място. От гледна точка на члена на екипа, има причина той да вложи енергията си. 

Този параграф е за мотивациите на членовете на екипа ви. 

Работим, за да получим нещо в замяна, като благодарност, възможности за развитие, контакт с 

колеги, заплата и др. Мотивацията включва различни елементи като очаквания, учене, 

представяне, обратна връзка, подкрепа и награди. Всъщност мотивацията не е нещо, което 

можете да организирате, като ръководител на екип. Можете да допринесете за това, но това 

идва от члена на екипа. 
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За да можете да работите с екипа си оптимално, е важно да разберете нуждите и мотивацията 

на всеки член на екипа: какви са неговите ценности, опит, опит, отношение на учене, стил на 

общуване - само за да споменем някои. 

Удоволствието от работата зависи изключително от нуждите и очакванията на Вашия екип, но 

повечето от тях ценят автономията, връзката, доверието, честността. Вземете под внимание 

балансът между професионалния и личния живот на Вашия член на екипа, тъй като по този 

начин показвате, че членът на екипа е човек, който също има живот настрана от работното 

място. 

Ангажирането е резултат от многообразието и включването. 

Включването е процес на промяна и чувство за принадлежност. Включване = честност, 

уважение, ценност, принадлежност. 

Включването е описано в речника като:

 

 

Да завършим този параграф с модел за оценяване на разнообразието, което може да бъде 

полезно за вас (Уокър): 

 
 
Следващите три глави ще ви предоставят информация за елементите на многобразието, върху 

които се фокусираме в SiLC: културното многообразие, многообразието на поколенията и 

междусекторното многообразие.  

Вплетени в тях са препоръките, как можете да ги приложите към работно място.  

 

 

 

 

Членовете на екипа се представят най-добре, ако се чувстват ценени 
Това може да се осъществи, чрез положително отчитане на 
различните характеристики на членовете на екипа 
Дайте място за себереализация (те искат да се научат и да имат 
възможност да го направят) 
Когато се чувстват ценени, това има положителен ефект върху 
взаимоотношенията в екипа и сътрудничеството за постигане на общи 
цели 

Конструктивната среда, в която се оценяват всички членове на екипа 
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5 Какво е културно многообразие? 
 

В SiLC се фокусираме върху два различни аспекта на многообразието: ще започнем първо с  

културно многообразие. Трансграничните потоци от населението, като миграцията, водят до 

увеличаване на многообразието в обществата. Това многообразие често се отнася до 

съвместното съществуване и разлика в поведението, традициите и обичаите - за кратко, 

многообразие от култури.  

В речника сме описали културата в SiLC контекст, както следва: 

 

Вероятно дефиницията не е пълна, но дори и така е достатъчно сложна. Културата не винаги е 

чиста, а по-скоро микс. Това обяснява различната терминология, която ще обясним малко по-

нататък. 

 

Мултикултурно означава, че няколко културни или етнически групи живеят заедно, но не е 

задължително да взаимодействат заедно. Например, те могат да имат различни магазини или 

религиозни места и училища за децата си.  

 

 

Междукултурно - хората общуват помежду си и се разбират помежду си, но продължават 

да се придържат към различни култури. Така че все още има доминираща култура, а другите 

имат общи части, но няма реална интеграция. 

 

 

КУЛТУРАТА Е СОЦИАЛНО ПОВЕДЕНИЕ И НОРМИ, ПОСТАВНОВЕНИ В ОБЩЕСТВОТО. ВЪВ 

ВАШИЯ РЕГИОН/СТРАНА, МОЖЕ ДА ИМА РАЗЛИЧНИ КУЛТУРИ, НО ТОВА ВАЖИ И ЗА 

ВАШАТА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДОРИ ВЪВ ВАШИЯТ ЕКИП, ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОЙТО СА ОТ 

РАЗЛИЧНИ ПОКОЛЕНИЯ, МОЖЕ ДА СЕ СЧИТА ЗА ПОДКУЛТУРА. 
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(Между) културно многообразие  

описахме го в речника като: 

 

 

Междукултурното многообразие е свързано с реална интеграция на културите. Различните 

култури се стопяват заедно и има синергия. Те са се научили един от друг и се обогатяват 

взаимно. Всички хора са част от нова култура, която все още е разнородна, тъй като не всички 

култури са смесени в една нова култура, но интензивното взаимодействие на хората е създало 

нови култури с елементи на тези специфични култури. 

Доказана е положителна връзка между многообразието и икономическите резултати: ако се 

отнесем правилно, многообразието може да се превърне в ключов фактор за икономическия 

успех. Говорим за „културно разознаване“, което е ефективен начин за справяне с културното 

многообразие в бизнеса (може да бъде международно или виртуално). Да се съсредоточим 

върху това, как многообразието може да насърчи творчеството и иновациите, подобрени 

маркетингови стратегии за различните видове потребители и т.н. Необходимо е служителите 

да се чувстват ценени и уважавани в корпоративната култура. Когато това бъде постигнато, 

компаниите стават все по-интегрирани, хоризонтално и вертикално.  

Културата се вижда, чрез поведението на хората. Културата се трансформира непрекъснато; тя 

е динамична и нормите и ценностите се променят бавно.  

Невъзможно е да се познават и разбират всички различни култури. Не е разумно да се третират 

всички хора от една и съща култура или държава по един и същ начин, тъй като те могат да 

бъдат различни. Те могат да бъдат отгледани по различен начин или да се адаптират по 

някакъв начин към друга култура, или културен микс.   

Има различни теории, които се занимават с култура като теориите на Хофстеде, Пинто, Епинк. 

Тъй като трябва да се справим както с бизнес културата, така и с етническата култура, а 

националностите на хората са толкова разнообразни, по-добре е да я опростим и използваме.  

КУЛТУРНО МНОГОБРАЗИЕ ОЗНАЧАВА: РАЗЛИЧНИ КУЛТУРИ ЖИВЕЯТ И/ИЛИ РАБОТЯТ 

ЗАЕДНО. С РАСТЕЖА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА, В БИЗНЕС СВЕТА РАЗЛИЧНИТЕ КУТУРИ СА 

ПОСТАВЕНИ ЗАЕДНО НА ПРОФЕСИОНАЛНО НИВО. ХОРА И КОМПАНИИ ОТ 

МЕЖДУНАРОДНИ ПАРТНЬОРСТВА И СЛИВАНИЯ, ДОСТА СЛУЖИТЕЛИ ПРЕДПОЧИТАТ ДА 

РАБОТЯТ В РАЗЛИЧНИ ДЪРЖАВИ. 
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Терминът субкултура се използва за означаване на култури на малцинствата, в по-голяма 

доминираща култура.  

Следващата глава ще даде по-подробна информация за многообразието на поколенията.  
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6 Какво е многообразие в поколенията? 
 

Ако една организация се стреми да оцелее, тя трябва да промени своята култура. Една от 

подкултурите на организацията се формира от поколенията. Тази глава, е за този аспект на 

многообразието. 

 

Поколение е описано в речника като: 

Едно поколение е група хора, родени по едно и също време, които споделят опит, свързан с 

времето. Това оказва влияние върху техния живот, например начина, по който те са били 

отгледани. Едно поколение споделя идеи, ценности и поведение, които влияят на работата, 

предпочитанията, поведението и очакванията на работното място. 

Днес до пет поколения работят заедно на едно място. Това идва и върви с предизвикателства. 

Вероятно сте разпознали феномена на завършилите, които с нетърпение започват първата си 

професия, да забележат само след кратък период от време, че енергията и удовлетворението 

от работата сякаш изчезват? Къде се намират всички иновативни идеи и сила за подобряване 

на работната среда? 

За кои поколения говорим?  

На кратко: 

 

Родени: Име: Характеристика: 

1940-1955 Протестно поколение (Baby 
boomers) 

Идеалисти, страст, търсене на идеи, 
предпочитание за преструктуриране 

1955-1970 Поколение X Скромни, трезви, свързващи различията, 
ориентирани към процеса 

1970-1985 Прагматично поколение Страстни, комуникативни, ориентирани към 
резултатите, прилагат знанията и наученето на 
работното място 

1985-2000 Милениали (поколение Y) Умни, без граници, активни, многозадачни, светът 
е техен дом 

2000- 2015 Поколение Z Лице в лице комуникация, обучение за каквото и 
когато имат нужда, глобални граждани, скачане 
на роли, реалисти 
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Характеристиките стават видими, когато връстниците си сътрудничат. Много от 

предразсъдъците за поколенията не са верни, тъй като всеки индивид е уникален. Въпреки 

това има доказателства (Bontekoning), че влиянието на поколенията е много решаващо за 

промяната в организациите. Всяко поколение е несъзнателно програмирано да обновява 

организационната култура, тъй като те естествено се сблъскват с преобладаващата 

корпоративна култура. Те са склонни да поемат жизненоважните елементи и искат да 

актуализират работната енергия. Разделяйки едни и същи ценности, мнения и преживявания 

(история на живота и възпитание в светлината на духа на времето), едно ново поколение може 

да създаде най-ефективната организация на работата. Те насърчават социално-

икономическото благополучие на организацията, тъй като те усещат (жизнена чувствителност) 

необходимата иновация на организационната култура.  

 

Етапът на живот определя количеството влияние, което поколението има върху организацията. 

 

Фаза: Възрастова група: Професионална роля: 

2 15-30 Младши професионалист 

3 30-45 Професионалист 

4 45-60 Лидер 

5 60-75 Страши професионалист 

  

Корекцията в поведенията на поколенията, пречи на много организации (90%) да се развиват 

оптимално. Изследванията (Bontekoning 2008, Deal 2019) разкриват, че различията между 

поколенията не са предимно несъзнателните ценности, а най-вече несъзнателното поведение 

(може да се основава на несъзнателно пристрастие).  

 

6.1 Различно значение на ценностите: 

Дефинициите на някои ценности се различават една от друга, като например „уважение” е да 

излушваш и да внимаваш, според младото поколение, докато по-възрастните вярват, че че 

това е да споделят мнението си по начин, по който другите разбират тежестта им. 
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Различията в поведението са по-видими, например по отношение на стила на лидерство: 

Докато ръководителят на екипа (Бейбибумър) използва доминиращо поведение и убеждаване 

(основаващ се на йерархия), поколението X е по-убедено в равенството, а милениалите 

оценават повече неформалната лидерска структура, където всички работят и учат с и един от 

друг. Промяната за Бейбибумърите е въпрос на преструктуриране и намиране на идеална 

идея, докато за Милениалът е непрекъснат процес на развитие и автентично взаимодействие. 

Сътрудничестовото за Бейбибумърите е да се създаде атмосфера, да се даде пространство на 

друтите, докато поколението X търси връзка, полезност, а милениалите търсят смислени 

контакти и междукултурност. Най-младото поколение е с най-голям опит в мултикултурното 

сътрудничество. 

Бейбибумърите искат сами да се самоусъвършенстват, докато милениалите се учат един от 

друг на работното място.  

 

Насърчаването и пречките за културната промяна в организациите силно зависи от качеството 

на сътрудничеството между поколенията в екипа. Затова акцентът не трябва да бъде върху 

различията между поколенията или дискриминацията, а върху ученето и сътрудничеството, 

както е в заглавието на нашия проект SiLC (Синергия в ученето и взаимодействието). 

 

Чрез фокусиране върху оптимизирането на сътрудничеството, членовете на екипа се учат един 

от друг, без да губят своята уникалност. Те се подобряват взаимно, с отлични резултати. Ролята 

на ръководителя на екипа се променя с преминаването от йерархия към неформално 

лидерство. Това означава, че лидера е връзката в подхода отдолу нагоре, за да направи 

многообразието и включването (D&I) в работата на екипа и организацията като едно цяло.  

 

Изследванията (Bontekoning) показват, че ръководителите на екипи искат да уважават и 

използват различията между поколенията, но нямат компетенции да се справят с различните 

ценности и предпочитано поведение. Например ръководител на екипа на протестното 

поколение смята, че липсата на протест не е добър знак, но по-младите поколения не 

протестират. Прагматичното поколение вместо това избира своето подходящо решение. 

Същият ръководител дава на най-младото поколение свобода да открива сами нещата, 

докогато милениалите биха искали да получат активна подкрепа от своите по-опитни колеги. 

За да се възползвате наистина от многообразието на поколения във Вашия екип, трябва да 

насърчавате автентичното поведение на поколението. В пълно съответствие с концепцията на 

организациите за обучение (Peter Senge 2005): съсредоточавайки се върху компетенциите за 

обучение и сътрудничество, жизнеността на процеса на промяна в реално време ще стане 

съзнание. Това води до иновации, инициирани от новото поколение, развитие за всички и 

увеличаване на работната енергия и удовлетворение от работата. По-развитата бизнес 

интелигентност ще спести пари и ще увеличи приходите.   
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Културната промяна на организациите се задейства от всички поколения в различните им етапи 

от живота. Инструментариумът за ръководителите на екипи е врата към съзнанието, че 

възрастовите различия са път към положителна промяна. То не само може да допринесе за 

ефективното използване на възрастовото и културното многообразие, но и този подход може 

да има ефект на снежна топка върху други елементи на многообразието, като пол, социално-

икономическа среда и т.н.  

 

По време на проекта открихме друг елемент на многообразието, който всъщност отчита 

различието дори по-добре от вече споменатите по горе. За да се интегрират различните видове 

многообразие е важно да се обърне внимание на междусекторното многообразие. Следващата 

глава ще ви представи това. 

 

6.2 Какво е междусекторно многообразие? 

Тази глава се нарича междусекторно сътрудничество и разглежда различните аспекти на 

многообразието. 

Crenshaw въвежда термина междусекторност и за нея расизма няма същите ефекти върху 

чернокожите мъже, както върху чернокожите жени, както последствията от сексизма са 

различни между чернокожите и белите жени. Това не е просто неравенство, а по-скоро 

различно пресичане във всяка лична ситуация и социална група, показваща съществуващите 

властови структори в обществото. 

Междусекторността е многопластово положително признаване на многообразието, което за 

съжаление се възприема все по-често от Множествената дискриминация (различни видове 

дискриминация, действаща заедно или избирателно поради пол, сексуалност, етническа 

принадлежност, възраст…). Взаимосвързаността се основава на презумпцията, че 

идентичността е сложна и многоизмерна. Всички хора имат множество идентичности и всички 

ние имаме възраст, пол, сексуална ориентация, система от вярвания и етническа 

принадлежност или фенотип; мнозина имат или придобиват религия, или специфични етични 

убеждения, докато други имат или развиват увреждания. Като се вземат предвид 

специфичните индивидуални стилове на функциониране, всички ние сме деактивирани по 

един или друг начин, тъй като всички ние се нуждаем от специфични подкрепа, за да успеем 

професионално. 
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Но как най-добрите компании могат да диверсифицират работната си сила по позитивен начин 

при това положение? 

Многообразието е насърчаване на приобщаваща среда, в която хората чувстват, че техните 

различия и силни страни не само се признават и приемат, а се превръщат в положителни 

активи. В такава среда всеки има възможност да постигне пълния си потенциал. 

„Многообразието на работното място означава създаване на приобщаваща среда, която 

обхваща различията между служителите и дава възможност на отделните силни страни да 

излязат на преден план“ 

 

6.3 Как можете да действате на екипа си? 

В междусекторната работа е важно да се разграничат степените или нивата на 

взаимоотношения:  

Информация: разглежда се като първа стъпка или ниво на междусекторност, което е част от 

процеса на изграждане на общ език за постигане на диалог и разбиране за логиката на 

работата на екипа; 

Сътрудничество: стремеж да се постигне по-голяма ефективност на действията на всеки 

екип въз основа на взаимоотношения на сътрудничество, които могат да се променят от 

случайно или противодействащо сътрудничество, до стратегически ориентирани действия въз 

основа на общи проблеми и приоритети. 

Съгласуване: базирано на взаимоотношения, основани на "координация", в които усилията за 

съвместна работа включват адаптиране на политиките и програмите на всеки екип в търсене на 

по-голяма ефективност и ефективност. 
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Интеграция: това е най-висшето ниво, което предполага определянето на нова политика или 

програма заедно с други екипи, които представляват нуждите и работата на всички тях в 

областта на тази политика или програма. 

Как да го направим реалност? 

 Чрез разработване на стратегии за анализ на опита, ситуацията и идентичността на 
междусекторната реалност вътре в екипите. 

 Признаване на основата на половата идентичност като част от третирането на 
равенството.  

 Въвеждане на специфични мерки за борба с междусекторната дискриминация. 
 Насърчаване и развитие на положителни задължения и интегриране на 

равенството. 
 Установяване на диалог за насърчаване на разбирателството и сътрудничеството. 

 

Инструментариума, се фокусира особено върху междусекторността.  

Следващата глава е ядрото на ръководството за ръководители на екипи, тъй като тук можете да 

научите повече за начина, по който можете да работите върху многообразието. 
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7 Лидерство в многообразието и 

включването 
 

Тази глава е подробно описание на лидерството в многообразието и включването.   

В какъв свят живеем и за какви стилове на лидерство говорим, защо то изисква нов 

управленски подход? 

Как можете да развиете екип с висока производителност и какви съвети можем да ви дадем, за 

да постигнете това? 

Специален начин на лидерство 

7.1 Променяща се среда и променящо се лидерството 

В какъв свят живеем? 

„Променящият се свят“ често се използва, за да се говори за нашата настояща ситуация, когато 

„светът на VUCA“ изглежда относително неизвестен. Терминът VUCA означава:  

 

Volatile (променлив) - бързо променящ се свят, където нищо не остава такова каквото е 
Uncertain (несигурен) – има много неща, които не можете да предскажете 
Complex (комплексен) – не е лесно да бъде разбран 
Ambiguous (неопределен, двусмислен) – не съществува само едно стандартно решение на 
проблемите. 

 

Налице е преминаване от „какво“ към „защо“ и „как“. 

 

Този свят изисква хора на работното място, които работят бързо, показват гъвкавост, умеят да 

общуват, експериментират, да бъдат креативни и иновативни (Peter Hinssen). За да бъдете 

успешни или новаторски, имате нужда от правилните ресурси, като да сте на правилното място, 

време и да имате правилните хора. Хората са много важни, но не винаги имате избор да 

изберете най-добрите. Тук лидерството е много важно. 
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Лидерство през годините: 

Има много различни видове теории за лидерството, като: родени лидери, ситуационно 

лидерство, лидерство на служителите, лидерство на участието, лидерство в транзакциите, 

лидерство в трансформацията, споделено лидерство и много други. Някои се съсредоточават 

върху чертите на лидера, а други как да станате добър лидер. Ние не се фокусираме върху 

конкретна теория, нито върху стила, тъй като лидерството зависи от смесица от много фактори. 

Информацията в тази глава е специално посветена на лидерството в многообразието, 

приложимо към множество стилове на лидерство, без да се приема пълнота.  

 

Какъв е новият подход на управление?  

Със сигурност този VUCA свят изисква ръководителят на екипа да поеме различна роля. Докато 

в миналото ролята на експертите и направляващия начин на управление бяха достатъчни, в 

днешно време ръководителят на екипа трябва да бъде агент на позитивна промяна и да има 

по-благоприятна роля. Освен че е ясно за визията (предложената посока), той трябва да бъде 

по-ориентиран към човека, използвайки меките си умения. В края на краищата екипът се 

самоориентира, показва инициатива, ефективно изучава и си сътрудничи, което води до 

иновации. 

 

 

 

Как да приложим този нов подход на управление? 

За да се справим с VUCA-светът трябва VUCA-подход: 

Vision (визия): да бъде създадена заедно и ръководство, което да ръководи екипа 

Understanding (разбиране): на хора, среда, взаимодействия, сътрудничество 

Clarity (яснота): Поддържайте нещата кратки и прости, съсредоточете енергията върху 
правилните неща  

Adaptability/agility (приспособимост/адаптивност): позволява да се учим от грешките и 
да градим устойчивост. 
 

 

ДОКАТО МЕНИДЖЪРЪТ ГЕРОЙ ОТ МИНАЛОТО ЗНАЕ ВСЧИКО, МОЖЕ ДА ПРАВИ ВСИЧКО И 

МОЖЕ ДА РЕШИ ВСЕКИ ПРОБЛЕМ, ДНЕШНИЯТ МЕНИДЖЪР ТРЯБВА ДА СЕ ЗАПИТА КАК 

ПРОБЛЕМА МОЖЕ ДА БЪДЕ РЕШЕН ПО НАЧИН, КОЙТО РАЗВИВА КАПАЦИТЕТА НА 

СЛУЖИТЕЛИТЕ.  

ЧАРЛЗ ХЕНДИ 
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7.2 Как да постигнем висока ефективност на 

разнородни екипи и как да ги развием? 

В този свят на все по-голямо многообразие екипите са под нов тип натиск. Различните 

категории многообразие са благословия и заплаха. Пол, поколение, национална култура и 

дисциплина се обединяват в екипите, като нова професионална среда. 

Качествата на лидера, на екипа и взаимодействието между екипа и лидера са най-важните 

принципи за постигане или прекъсване на успеха в организацията. 
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Чрез събиране и управление на екипи по възможно най-оперативен начин, компаниите ще 

подобрят шансовете си за успех. Екипът с добри резултати ще генерира допълнителна стойност 

за компанията, като комбинира силните страни на отделните лица и ще се възползва от 

синергиите, които могат да съществуват, като по този начин направи цялото по-голямо от 

сумата на нейните части. Екипите не трябва да се третират като отделни субекти, които работят 

изолирано един от друг. Въпреки че многообразието в уменията на членовете на екипа е от 

решаващо значение за постигането на успешни резултати и външното сътрудничество има 

потенциала да добави значителна стойност за всички участващи страни. Не трябва да 

пренебрегваме или подценяваме стойността на основните съществени съставки, които са 

необходими за успеха на екипа.  

Но какво трябва да направите, ако сте лидер на екип? Два важни аспекта на добрия 

ръководител на екип, особено хетерогенни, са ясна визия и способност за създаване на открита 

комуникация и поток от информация. Екип с различни хора и мнения се нуждае от лидер, 

който може да ръководи групата в обща и продуктивна посока и да насочи усилията. 

Със SILC ние предлагаме перфектни инструменти за подобряване на вашите качества и умения, 

за да бъдете лидер на екипа и да подобрите лидерските си умения в областта на развитието на 

екипните компетенции и управлението на многообразието. 

Следващият параграф ще ви даде съвети за многообразието и включването в структуриран 

начин. 

 

7.3 Съвети за лидера на екип: 

Този списък се основава на съвременната теория за лидерството и образователните иновации. 

Освен това се основава на нашия собствен опит в управлението на груповите взаимодействия в 

ситуации на обучение.  

Нека да обобщим някои съвети за лидерите на многообразието: 

Начин на мислене: 

 Покажете открито отношение към промените, тъй като сте пример за подражание на 

членовете на екипа си. Имайте предвид, че промяната на мисленето може да отнеме 

известно време. 

 Бъдете реалистични относно промяната, тъй като промяната не винаги е подобрение. 

 Полагайте усилия само за промяна, ако е във вашия кръг на влияние и оставете другите 

неща, такива каквито са. 

 Бъдете надеждни, като ръководител на екип. 

 Насърчавайте зачитането на многообразието. 
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 Фокусирайте се върху синергията, сходствата и какви положителни ефекти могат да 

доведат различията. 

 Избягвайте стереотипите, проверявайте подозренията си. 

 

Учене: 

 Бъдете подготвени за промяната и не чакайте ситуацията да се превърне в реалност, за 

да придобиете правилните компетенции за себе си и екипа си, започнете да работите 

върху многообразието сега. 

 Имайте куража да учите по всички нови начини и да излезете от зоната на комфорт. 

 Имайте доверие в наученото и се учетете от грешките. 

 Научете се да управлявате своите таланти и талантите на вашия екип. 

 Уверете се, че като екип се учите един от друг. 

 Бъдете отворени за нуждите на членовете на екипа си, активно ги питайте за това. 

 Показвайте съпричастност и предлагайте слушане. 

 Покажете лидерство и бъдете отворени за предложения. 

 Запознайте се с нивото на уменията на членовете на вашия екип и какво 

предизвикателство отговаря на тях, така че те да получат по-голям „поток“ и да се 

представят по най-добрия начин. Потокът също допринася за удоволствието от 

работата. 

 

Сътрудничество: 

 Включете моменти на размисъл върху екипното сътрудничество и фокусиране върху 

това как да се подобри (споделяне на научените уроци) 

 Празнувайте успехите и се гордейте като екип (споделяйте комплименти) 

 Признавайте споделените си отговорности и се подкрепяйте взаимно, ако е 

необходимо (система за подкрепа) 
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 Не се страхувайте да поискате помощ (уязвимостта е качество) 

 Създайте възможности за членовете на екипа да работят заедно и да споделят опит 

 Създайте положителна работна атмосфера  

 Създайте време за презареждане, гъвкаво работно време, добър баланс между 

работата и живота 

 Мотивацията е от решаващо значение за доброто сътрудничество. Разберете, какво 

членовете на екипа смятат за добър начин да работите заедно като екип и постигнете 

споразумение за това. 

 Приспособете средствата и стила си на комуникация. 

 

Иновация: 

 Подобрението е работа по качеството (ефективност) и най-доброто използване на 

ресурсите (ефективност). Бъдете отворени за обсъждане на нови предложения от 

членовете на екипа, тъй като те се чувстват по-ценени и склонни да споделят, ако ги 

слушат. 

 Иновация е не само нови неща, но и нови подобрения с цел растеж или справяне с 

конкуренцията. Тя може да бъде стимулирана, когато хората имат възможност да 

използват творчеството си. За това е необходимо време, поддържаща атмосфера, 

насърчаване на поведението един към друг, умения за слушане, възможности за 

експериментиране. 

 Стимулирайте поемането на отговорност за създаването на нещо ново и иновативно. 

Бъдете гъвкави в това как се правят нещата. 

 

  

Лидерство: 

 Уверете се, че всички членове на екипа знаят за визията и свързаните с нея цели, които 

трябва да постигнете. 

 Всичко е енергия и от вас зависи да я фокусирате в правилната посока. 

 Когато има съпротива / страх или конфликт на интереси, бъдете съпричастни и 

отделете време, за да работите по този въпрос. 

ИНОВАЦИИЯТА ИМА НУЖДА ОТ МЯСТО, КРЕАТИВНОСТ, БЪРЗИНА И ГЪВКАВОСТ. МОЖЕ ДА 

ПОМОГНЕ НА ВАШАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ДА РАЗВИЕ КОМБИНАЦИЯ ОТ КАПАЦИТЕТ И 

ПОСТИГАНЕ НА АВТОНОМНО УПРАВЛЕНИЕ. ПРЕД ВАС ЩЕ СЕ ОТВОРЯТ НОВИ 

ВЪЗМОЖНОСТИ, С РЕШЕНИЯ И ПРАКТИЧЕСКИ СТРАТЕГИИ, И В КРАЙНА СМЕТКА ВАШИЯТ 

ПЪТ КЪМ РЕЗУЛТАТИТЕ, КОИТО ЖЕЛАЕТЕ. 

WALTRAUD GLAESER 
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 Съпротивата, освен това показва затруднение, зад което вероятно се крие страх. 

Уверете се, че се разбирате взаимно и може да търсите заедно приемливо решение. 

 Включете екипа в изготвянето на предложения и вземането на решения. 

 Многообразието от гледни точки и умения ще осигури многообразие от решения ... 

подобно многообразие се подхранва не само от индивидуални умения и качества, но и 

от факти като възраст (поколение) и култура. 

 Понякога е добре да бъдете много директени, особено в моменти на криза. 

 Научете екипа си да бъде любопитен, да наблюдава и да задава въпроси без преценки, 

да дава и да иска конструктивна обратна връзка.  

 Като успешен ръководител на екип обичате сложността. Може с основание да се 

твърди, че многообразието създава сложност и че не е всичко, когато става дума за 

управление на различни подходи, културни и възрастови различия… вярно! Казано по 

друг начин би било откровено невярно… усложнението и сложността не са еднакви. 

Сложността е реалност, основана на факти, която показва взаимодействието на 

множеството от различни елементи по такъв начин, че на всеки един от тях се 

позволява да се появи. "Усложнение" е субективната оценка на нещо, което е сложно ... 

И така, става въпрос само за това, как виждате сложността… 

 Доверете се на екипа, упълномощавайте го, насърчавайте диалога и обмена между 

неговите членове. Не казваме, че трябва да бъдете пасивни, но понякога „да не 

правите нищо” може да бъде най-добрият начин на действие, ако сте изпълнили 

задачата отдолу-нагоре за овластяване на хората в екипа си …  

 Създайте и поддържайте постоянно пространство и време за поддръжка на 

благосъстоянието на членовете на екипа. Създавайте тихо място за почивка, 

организирайте фиксирана медитационна сесия ежедневно или седмично. 

 Насърчавайте внимателност, медитация и коучинг, които да бъдат постоянна 

характеристика на Вашата организация. Внимателността ще насърчи приемането на 

чуждото и по-малко твърдото решение за себе си, като по този начин ще насърчи 

сътрудничеството и емоционалното здраве… 

Вземете под внимание, че това се отнася за ежедневната работа в съществуващия екип, но 

лидерството в многообразието се нуждае от специално внимание, когато има например:  

 подбор на нови служители (отговарят ли на основните ценности на компанията) 

 наемане на новодошли или стажанти 

 стартиране на проект 

 промяна на състава на екипа (в определени ситуации, когато всички останали опции се 

провалят, най-добре е да се премахне член на екипа).  

 

Вашата роля е да се грижите за средата, в която членовете на екипа се чувстват сигурни, 

спокойни и позитивни. Това е мястото, където може да се осъществи обучение и ефективно 

сътрудничество, което води до иновации. Следващата глава е за това. 
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8 Как да създадем добра среда за 

обучение? 
 

Лидерството се отнася до Вашето поведение, което влияе на член на екипа. Един от начините е 

да се подпомага (фасилитира). Тази глава се фокусира, върху средата на екипа. Вашата роля е 

да създадете добра учебна среда, в която членовете на екипа могат да учат с и един от друг и 

от Вас, и да работят за сътрудничество и иновации. 

 

Включването е конструктивната среда, в която се оценяват всички членове на екипа. Тази 

среда е предпоставка за иновации по пътя на ученето. Така че, освен начина, по който 

членовете на екипа работят заедно и начина, по който показвате лидерство, Вие също трябва 

да улесните учебната среда, за да следите промените и да стимулирате иновациите. 

Златният кръг, описан от Саймън Синек може да ви помогне да създадете учебна среда, в 

която членовете на екипа ви могат да учат и да си сътрудничат оптимално. Започнете от 

центъра на кръга и избройте въпроси към него. По-долу използваме кръга по свой собствен 

начин, за да Ви осигурим въведение, за да бъдете вдъхновяващ лидер на екипа, който 

улеснява ученето и сътрудничеството. 

 

 

8.1 Защо?:  

Може да има много различни препятствия в разнородния екип (повече, отколкото в хомогенен 

екип): 

• Начин на комуникация 

• различни нагласи към йерархията 
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• противоречиви норми за вземане на решения и др. 

което може да доведе до липса на добавена стойност на многообразието.  

Вашата работа, като ръководител на екип не е да управлявате работата, а да развивате, 

тренирате и подкрепяте членовете на екипа си за постигане на високи резултати и за постигане 

на целите. Отговорността за ученето е в рамките на член на екипа и отговорността на 

ръководителя е да подкрепи това, чрез създаване на добра среда за обучение. Необходима е 

добра (учебна) среда, за да се преодолеят препятствията и да се развие като организация. 

Общото представяне на екипа е повече от сумата на индивидите (синергия), ако те 

продължават да учат (непрекъснато учене) и сътрудничат по конструктивен начин. 

8.2 Как?: 

Опознайте себе си 

Ако като ръководител на екип, искате да подкрепите процеса на обучение на членовете на 

екипа, трябва да сте наясно със собствените си силни и слаби страни. Това започва от 

настоящата ситуация, отразяваща какви компетенции или работа искате да промените 

(развиете или подобрите). Определянето на конкретни цели, критерии за успех, действия за 

развитие и източници са необходими за започване на учебния път. Бъдете готови да получите и 

да поискате обратна връзка, и да продължавате да се учите. Вие сте живият пример на човек, 

който се учи в разнообразен екип (модел за подражание). За да разберете къде сте като 

ръководител и да осъзнаете собствените си предразсъдъци, може да е добре да направите 

самооценка. В инструментариума има инстументи за самооценка. Може да намерите и 

различни инстументи и в интернет. 

 

Опознайте членовете на екипа 

Ученето е най-добре, ако членовете на екипа се чувстват добре. Като възрастни обучаеми те 

допринасят за собственото си проектиране и реализиране на техния собствен учебен процес с 

подкрепата на обучител / треньор / фасилитатор / ръководител на екип. Членовете на екипа Ви 

са възрастни обучаеми със собствен опит, обучителни предпочитания и идеи. Ако сте в 

състояние да разберете за това, вече сте на половината път. 
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Идеята за получаване на информация от тях, е да слушате (също и по време на почивките) или 

като задавате въпроси и ги обсъждате: 

 

С какво се гордеете? 
Какво ви дава енергия? 
На кои лични характеристики се възхищавате? 
Какво е наистина важно в живота ви? 

 

Подкрепяйте членовете на екипа 

Помогнете им да обмислят собственото си обучение. Това може да стане по няколко начина. 

Може да бъде толкова просто, колкото да поискате от член на екипа да сподели: 

 
• 3 неща, които са научили в рамките на определен период от време  
• 2 неща, които намират за интересни 
• 1 въпрос или желание, което все още имат 

 

 

Използвайте инструментариума на SiLC за ръководителите на 
екипи  

Инструментариумът на SiLC за ръководителите на екипи, може да бъде добро средство за 

работа с членовете на екипа по многообразието в поколенията и културите. Той съдържа много 

информация и полезни дейности и обратна връзка, и допринася за екипното обучение. Ученето 

от и един с друг е от съществено значение за повишаване на синергията (добавената стойност) 

на разнообразния екип. 
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8.3 Какво? 

Непрекъснато обучение 

Ученето е процес, който не се ограничава само до училище или курсове за обучение / онлайн 

курсове. Ученето може да се осъществи навсякъде и е било осъществено, ако има промяна в 

поведението. Ако е уместно, обучението може да бъде полезно да бъде споделено с 

останалата част от екипа. Вашата работа е да създадете добра учебна среда на работното 

място, тъй като това е мястото, където прекарвате по-голямата част от времето (обучение на 

работното място). Това е учене точно навреме и е достатъчно (учене на малки части). Тъй като 

това може да бъде ново явление за някои членове на екипа, добре е да бъдем ясни за това. 

Може също да се наложи да се справяте с хора, които имат съпротива срещу ученето. Това 

може да се дължи на различни причини: самочувствие, минали преживявания, мислене на 

растежа. Важно е да забележите съпротивата и да направите нещо по въпроса. Предпоставка 

за учене е да създадем положителна емоция към процеса.   

 

Ученето, чрез правене е процес, в който имате опит, разсъждавате върху него, разбирате 

наученото зад него и го прилагате в нови преживявания (цикъл на обучение на Колб). Важно е 

да се повтори научената компетентност, за да се запази. Дали учебната среда дава възможност 

наистина да се фокусираме върху обучението (премахване на разсейването)? Хората имат 

различни обучителни предпочитания (основани на многобройните им интелигентности) като 

учене чрез правене или слушане, логическо мислене или създаване на нещо сами. Като цяло, 

колкото повече сетива могат да използват хората, толкова по-добре обучението ще продължи. 

Дайте на учащия достатъчно влияние и автономия върху процеса на обучение.  

Всеки път, когато нещо е овладяно, споделяйте, празнувайте и се опитвайте да предизвикате 

екипа да отиде една крачка отвъд (зона на растеж), за да продължи да се развива. 

 

Повече информация за обучението за възрастни 

 

За тези от Вас, които всъщност ще работят с SiLC Toolbox за ръководители на екипи, ние 

включихме малко по-конкретна информация за възрастните ученици и Вашата роля, като 

обучител на членовете на екипа. Моля, вижте притурка 3. Инструментариумът е предназначен 

за Вас като ръководител на екип за работа по темата за върастовото и междукултурното 

многообразие. Въпреки това, той може да се използва и от един от членовете на екипа, тъй 

като той насърчава неформалното лидерство. 

 



 

Team leaders manual 37 

  

9 Заключение: 
 

Започнахме нашия проект SiLC още през 2015 г. и не можахме да намерим много по темата за 

многообразието в МСП и О, но през 2019 г. това е гореща тема, особено за големите компании. 

Компаниите бавно се движат в посока на многообразието и включването. По-големите 

компании, но скоро и по-малкита организации няма да могат да избягат от това.  

За да обобщим, някои кратки допълнения, в края на този наръчник за лидерите на екипа: 

 Всичко започва с признаване и препоръчваме да се съсредоточите върху 

положителното признаване (така че вместо да се фокусираме върху превенцията на 

дискриминацията, фокусирайки се върху синергията).  

 Многообразието обхваща повече от набиране на различни хора. Многообразието и 

включването надхвърлят само цифрите и съществуването на многообразието е 

свързано с посрещането на нуждите на индивида, във Вашия случай член на екипа. 

 Не чакайте, докато има политика, за да започнете да работите с многообразието и 

включването) 

 Ангажирането на членовете на екипа е от съществено значение за иновациите. Бъдете 

гъвкави относно мястото, времето и начините на работа и с кого ще се работи. 

 Отворената комуникация заедно със спестеното време и енергия, може да допринесе 

за създаването на добра атмосфера, в която хората са уверени, предприемат 

инициативи и са по-ангажирани. 

 По-доброто разбиране и откритата комуникация водят до по-добро разпределение на 

задачите и по-добро използване на качествата, което ще доведе до по-добро 

изпълнение, което ще направи екипа горд и доволен. 

 Многообразието и включването се състоят в улесняване на средата за насърчаване, в 

която всеки се цени и слуша. 

 D&I е постоянна работа, така че продължавайте да работите по темата 

 Уважението и оптималното използване на качествата водят до ценностно 

многообразие, което отваря пътя към съвместно обучение. Това е синергия на 

работното място, непрекъснатият път на подобряване, който разнородния екип поема, 

с подкрепата на ръководителя на екипи и фасилитатора.  

 

SiLC: Синергия в обучението и сътрудничеството.  

Моля, погледнете нашия уебсайт, ако търсите повече информация или искате да изтеглите 

инструментариума за ръководители на екипи. 
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Допълнителни най-добри практики (Roberson): 

 Справедливо отношение 

 равен достъп до възможности  

 работа в екип и сътрудничество 

 акцент върху иновациите и творчеството 

 организационна гъвкавост и отговорност 

 процеси за разрешаване на конфликти, които са съвместни  

 ангажимент на ръководството  

 представяне на многообразието на всички нива на организацията 

 представяне на многообразието между вътрешните и външните 
заинтересовани страни 

 образование и обучение за многообразие 
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10 Послени думи от авторите на SiLC  
 

 

Вие сте уникални, но ситуацията Ви не е, защото всичко продължава да се променя. В един свят 

с бързо променяща се демография и все по-разнообразна работна сила, лидерите във всички 

видове организации трябва да знаят как да се доближат до многообразието и как да го 

използват за максимално предимство. Разбирането на многообразието и как то влияе върху 

продукти, услуги и персонал е от решаващо значение за успеха. Като ръководител на екип, Вие 

трябва да управлявате културното и възрастово многообразие, за да придобиете всички 

таланти и умения на Вашия екип. Става дума за създаване на приобщаваща среда, в която 

всички служители могат да допринесат. Това, което е необходимо, за да се работи по 

многообразието по ефективен начин. В този наръчник за ръководителите на екипи, 

предложихме няколко начина и се надяваме, че сте намерили това, което е полезно за вас. 
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11 SiLC речник 
 

По-долу ще намерите кратко обяснение на различните ключови термини при използването им 

в проект SiLC. 

 

Подход отдолу-нагоре: 

Това е метод на планиране, който поставя цели и начини за постигането им отдолу нагоре. 

Първо, относително подробните цели са определени на по-ниските нива на организационната 

йерархия. Те постепенно се интегрират на по-високи нива и накрая се трансформират в рамка 

от глобални цели и стратегии. Това е събирателен, прогресивен подход. 

 

Сътрудничество: 

Взаимни усилия на група хора за достигане на определена цел. 

 

Култура: 

Културата е социално поведение и норми, в човешките общества. Във Вашата страна може да 

има различни култури, но също така и във Вашата организация. И дори в рамките на Вашия 

екип, тъй като различните поколения, от които е съставен екипа Ви, може да се разглежда като 

субкултура. 

 

Многообразие/многообразие: 

Всички начини, по които се различаваме: 

 видими разлики като възраст, пол, етническа принадлежност и външен вид 

 скрити различия като стилове на мислене, религия, националност, сексуална ориентация и 

образование.  

 

Поколение: 

Едно поколение е група хора, родени по едно и също време, които споделят опит, свързан с 

времето. Това оказва влияние върху техния живот, например начина, по който те са били 

отгледани.  
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Включване: 

Създаване на работна култура, където 

 разликите се оценяват 

 всеки има възможност да развие умения и таланти в съответствие с бизнес ценностите и 

целите.  

 

Иновация: 

Нещо ново, което се създава и което се счита за подобрение. 

 

(Между) културно многообразие: 

Културното многообразие означава: различните култури живеят и / или работят заедно. С 

напредването на глобализацията, в света на бизнеса, различните култури се събират 

професионално. Хората и компаниите сключват многонационални партньорства и сливания, 

много от тях решават да се преместят в други страни. Доказана е положителна връзка между 

многообразието и икономическите резултати: ако се третираме правилно, многообразието 

може да се превърне в ключов фактор за икономическия успех. Говорим за „културна 

интелигентност“ и се фокусираме върху това как многообразието може да насърчи 

творчеството и иновациите, подобрени маркетингови стратегии за различните видове 

потребители и т.н. Когато бъдат постигнати, компаниите стават все по-интегрирани, 

хоризонтално и вертикално.  

 

Многообразие между поколенията: 

Когато става въпрос за многообразието на поколенията, ние обикновено работим с пет групи, 

определени от годината на раждане: бейби бумърс (роден 1940-1955), поколение X (1955-

1970), прагматично поколение (1970-1985), поколение Y (1985-2000), поколение Z (2000-2015). 

Понастоящем на работното място има до четири или пет поколения. Когато това се управлява 

добре, това може да се окаже несъмнено предимство, тъй като всяко поколение носи 

специфични качества и компетенции на техния екип. Това многообразие обаче означава и 

повишен риск от недоразумения, дължащи се на различните ценности, очаквания и начини на 

работа.  
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Междусекторност: 

Междусекторността е сравнително нов термин. Използва се, когато множество форми на 

дискриминация се комбинират, припокриват или пресичат. Смисълът е бил ограничен до 

расова и полова дискриминация, но сега включва и дискриминация, основана на класа, 

секуалността или способността.  

Лидерство: 

Лидерството може да бъде определено, като процес на влияние в рамките на група към целите 

на групата. То може да има официална или неформална роля. Като ръководител на екипа 

Вашата основна роля е да определите хода на действията, да установите и споделите визия, да 

мотивирате и вдъхновявате. Лидерът е способен да постига резултати, като дава на членовете 

на екипа достатъчно пространство и свобода. Той също така е в състояние да посредничи при 

криза и да балансира различните интереси в екипа.  

Учене: 

Промяната в поведението се постига, чрез придобиване или промяна на знания, ценности, 

компетенции, умения.  

Микро, малки и средни предприятия и организации (MSM E&Os): 

През последните години, благодарение на хармонизирането на европейското право, страните 

партньори на SiLC (България, Чехия, Нидерландия, Латвия, Румъния, Испания) приеха общо 

разбиране за МСП (EC Recommendation 2003/361/CE) в тяхното законодателство. Критериите, 

които определят MSM E&O, са броят на служителите, годишен оборот и общ баланс. 

 

 Микро предприятия Малки предприятия Средни предприятия 

Брой служители 1-9 10 – 49 50 – 249 

Годишен оборот max. 2 милиона EUR max. 10 милиона EUR max. 50 милиона EUR 

Общ баланс max. 2 милиона EUR max. 10 милиона EUR max. 43 милиона EUR 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:en:PDF
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Iqz5lCnd&id=70653B8EA17D8738E8B60EFF8942FB23CE1C26B0&thid=OIP.Iqz5lCndx9RnaqECpaY-BQHaFj&mediaurl=https://sganda.files.wordpress.com/2014/07/people_puzzle_1600_wht_4253.png&exph=1200&expw=1600&q=free+picto+leader&simid=608035314780538663&selectedIndex=32
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Обучение на работа: 

Процес на обучение, който се осъществява в работната среда. Това може да бъде и по време 

на почивките. 

 

Синергия: 

Това е създаването на едно цяло, което е по-голямо от простата сума на нейните части. Двама 

или повече членове на екипа, които съвместно се справят, за да постигнат повече и по-добри 

резултати, отколкото биха могли да направят индивидуално. 

 

Учене в екип: 

Учене заедно като екип, или по време на работата по всички различни начини за обучение на 

работното място (като демонстрация, моделиране, обмен на опит, наставничество и т.н.) или 

по време на обучение, фокусирано върху срещи или обучителна сесия. 
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12 Приложение 2: Характеристики на 

поколенията 
Въпреки че тази американска поколенческа диаграма показва малко по-различна възрастова 

група, същността е такава. Характеристиките са малко по-разширени, за да ви дадат малко 

представа за поколенията. Добре е да видите дали разпознавате характеристиките на хората, 

които познавате лично, тъй като е по-лесно да запомните и приложите тези знания. Не е 

необходимо да се знаят всички особености в дълбочина (а чертите не са ограничени до този 

списък), но е добре да се признае ефектът от различията в реалността на ежедневния живот на 

работното място.  
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13 Приложение 3: 

13.1 Използване на инстументариума – профили и роли: 

Профил на възрастен обучаем  

Възрастните обучаеми имат уникални образователни потребности и черти, които влияят на 

начина на тяхното обучение и дизайна на курса. 

С възрастните обучаеми ще откриете уникални очаквания, изисквания и предизвикателства. От 

решаващо значение е да се приспособим към тях и да проектираме обучение и курсове по 

начин който е най-ефективен и ангажиращ за тях. 

Възрастните дават 
 
 

 Предишен опит и знания 

 Предпочитания и предразсъдъци, 
които може да се наложи да бъдат 
преодолени 

Възрастните обичат 
 

 Решаване на проблеми 

 Активно учене 

 Работа в малки групи 

 Да се движат в стаята 

 Да са емоционално активни 

Възрастните очакват да 
 

 Използват наученото веднага 

 Бъдат уважавани 

Възрастните имат нужда да 
 
 

 Знаят защо това което учат е 
полезно 

 Се чустват като активна част от 
процеса 

 Учат с тяхна скорост 

 Получават обратна врзъзка и 
конструктивна критика 

 

Най-добрият начин за мотивиране на възрастните обучаеми е само да подчертаете причините 

за учене и да намалите бариерите. 

Като фасилитатор на курсове за обучение на възрастни, трябва да научите защо учениците Ви 

присъстват на обучението (мотиватори). След това трябва да планирате мотивационните си 

стратегии. Никой не може да мотивира никого да направи нещо, но фасилитаторите могат да 

създадат обстоятелства, при които възрастните да се мотивират сами. 

Важно е да действате като обучител / фасилитатор, като насочвате участниците към 

собствените им знания, вместо да ги снабдявате с факти. 
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13.2 Процедура на обучение. 

Как трябва да действа обучителя? 

Няма единна дефиниция, която да отговаря на всички обучители, а по-скоро комбинация от 

аспекти, общи за различните професионални профили.  

Избрали сме някои, които считаме за важни (без специална подредба): 

2.1 Ментор: Менторът е професионалист в тази област, който може да предостави конкретна 

информация за междуличностните и техническите аспекти на конкретните условия, в които 

обучаваният ще работи. Обикновено лицето, което извършва професионално проследяване на 

нови служители, предоставя вътрешно ноу-хау и култура на определена длъжност. 

2.2 Треньор: Треньорът няма да предостави конкретни познания (каква книга да се чете, къде е 

принтера…), но да съпътства обучаемия в лични и професионални предизвикателства, които 

влияят на неговото / нейното изпълнение на работното място, за да се постигне промяна, 

основана на търсенето на обучаемия..  

2.3 Обучител: Обучителят на обучители (TOT) е учител в смисъл, че той или тя ще бъде 

фасилитатор на педагогическа ситуация. Няма „преподаване на нещо, на някого“, ако 

визуализираме еднопосочен процес на предаване на информация, преминаващ от обучителя 

към обучавания. Преподаването и "ученето" са две субективни възприятия за едно явление, а 

именно разгръщането и управлението на педагогическата ситуация. Ако се управлява добре, 

обучението ще бъде естествен страничен продукт на TOT.  

2.4 Обучение, чрез моделиране: Обучителят трябва да въплъти компетенциите и уменията, 

които той / тя иска да внуши / вдъхнови в обучаемите. В този смисъл, управлението на 

дейностите, които той или тя ще ръководи, включва силен компонент за наблюдение на 

работата, тъй като участниците ще бъдат помолени да наблюдават какво и как обучителят 

прави за тях, за да моделират след това.  

2.5 Управление на емоционална интелигентност: Всеки треньор, ръководещ група, управлява 

емоционалната интелигентност. Реакциите на обучаемите и индивидуалните преживявания 

понякога ще ускорят и забавят обучението. Ролята на обучителя е да докаже, че всеки опит, 

споделен от участниците по време на TOT, може и трябва да инвестира в информираност на 

групата, благосъстояние и ефективност. 
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2.6 Вдъхновяващ лидер: Лидерските качества на обучителя, трябва да служат за развитие на 

собствения лидерски капацитет на обучаемите. Споделените лидерски умения трябва да бъдат 

активно насърчавани. Обучението трябва да има за цел да подготви обучаващите се да владеят 

уменията си за споделени лидери и да могат да си сътрудничат в професионално разнообразни 

мрежи.   

2.7 Модел на подражание „готов да научи“: Обучителите трябва винаги да бъдат готови да се 

превърнат в обучаеми, във всеки даден момент, за да се подобрят професионално. Желанието 

за участие в продължаващите учебни дейности е нещо, което трябва да бъде насърчавано, 

както и насърчаването на любопитството и критичното мислене. Обучителите трябва да 

въплъщават всичко това. 

2.8 Модел на подражание „уча се да правя“ и „уча се да бъда“: Успешното изпълнение на всеки 

професионалист се основава не само на „правенето“, но и на „бъденето“; което се отнася до 

това как се правят нещата, какво е отношението на професионалиста към дейностите, за които 

ще отговаря.    

2.9 Работна среда, която предразполага: Обучителят трябва да гарантира, че в рамките на 

неговия / нейния капацитет обучението е проектирано така, че да не се застрашава цялостното 

благосъстояние на участниците (и на самия обучител). Това ще включва осигуряването на 

необходимите прекъсвания, наличието на питейна вода / закуски, удобни настройки (светлина, 

места за сядане ...), не твърде натоварен график на обучението и т.н. Всички участници трябва 

да се чувстват включени, да слушат и да гледат. Всички членове на групата трябва да чувстват, 

че техният уникален личен стил на изразяване, ценности и индивидуално многообразие (пол, 

възраст, език, етническа принадлежност, стил на учене ...) се спазват и включват.  

13.3 Как да планирате обучението си:  

- Основни знания - знания за участниците: Кои са вашите обучаеми? Какви са техните 

професионални / образователни профили и нужди? Необходимо е да се вземе под внимание 

възрастта, полът и друга необходима индивидуална основна информация (език, мобилност или 

многообразие на възприятията, хранителни нужди и др.). Попитайте участниците, какви са 

очакванията им за обучението. Откриването на това, което те очакват от вас, ще ви каже къде 

трябва да насочите енергията на обучението. Трябва да изясните какво е търсенето на групата. 

- Определете три или четири важни компетенции (по-широки категории, свързани с „как“ и 

често наричани от съществени; като: „съпричастност“, „активно слушане“, „проактивност“…), 

които цели обучението.  

-Определете пет до десет умения - Конкретните дейности, които ще предлагате във всяка 

сесия, трябва да бъдат свързани с уменията, изброени и практикувани чрез постепенно 

моделиране, ролева игра и насърчаване на самонаблюдение на участниците. 
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-Обучение, чрез правене. Обученията включват проектиране / възпроизвеждане на дейности / 

ситуация възможно най-близо до тези, до които могат да се сблъскат участниците. 

Преминавайки през тях, не само ще направите обучаемите по-опитни, но и ще предизвикат 

самооценка на професионалните способности. 

- Не започвайте с теория - нека теоретичните обяснения и допълнителната информация за 

четене се превърнат в страничен продукт на практическия опит. По този начин знанието няма 

да бъде опит само на ума, а ще бъде цялостно и значително, като се основава на действително 

преживяване.  

- Последователност, стъпка по стъпка - свързана с очакваните задачи и умения, въз основа на 

професионалния профил. Например, ако слушането и коучингът ще бъдат част от обучението, 

активните елементи на слушането трябва да се практикуват един по един. Едно умение трябва 

да се практикува стъпка по стъпка, за да бъде усвоено. 

- Планирайте дейностите (по двойки, малки групи и индивидуални ), които ще се провеждат 

във всяка сесия. Вземете под внимание модела на Множество интелигентности на Хауърд 

Гарднър, за да се погрижите за всеки тип ученик и да планирате многообразие от подкрепящи, 

групови формации и дейности. Осигурете физическо движение; удобно е за всички, но по 

специално за мъжете, за да бъдат мотивирани.   
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14 Външни връзки и препратки 
 

В интернет има все повече и повече информация за темите, свързани със SiLC. Не забравяйте, 

че перспективите и подходите са различни и от Вас зависи да прецените дали информацията е 

от полза.  

Има няколко причини, поради които не сме включили никакви връзки в този наръчник. 

Връзките не винаги работят с течение на времето, което е много разочароващо, затова Ви 

съветваме да използвате google или нещо подобно, за да намерите исканата информация.  

Този наръчник ще бъде преведен по време на проекта SiLC на 7 езика (български, чешки, 

нидерландски, английски, латвийски, румънски, испански) и по-голямата част от референтната 

информация, която използвахме по време на проекта SiLC, е на английски или на местния език 

(също в интернет). Създадохме този наръчник за всички, така че хората от Европа и дори извън 

Европа вече работят с нашите продукти на SiLC. Няма смисъл да имате връзка към език, който 

не разбирате, а и Google translate не е много надежден.   

Но също така много от нещата, които сме записали в този наръчник, се основават на нашия 

опит преди и по време на проекта SiLC и не е базиран или свързан с информация, която сме 

прочели.  

 

Добре, само няколко интересни връзки на английски език, които споделяме с вас:  

 

 http://www.heartfulnessmagazine.com/diversity-at-work/ 

 https://www.luthercollege.edu/public/images/Intersectionality_Tookit_and_other_resource

s.pdf 

 https://inside.6q.io/increase-employee-engagement-in-the-workplace/ 

 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/au/Documents/human-

capital/deloitte-au-hc-diversity-inclusion-soup-0513.pdf 

 interculturaltoolkit.fi/ 
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