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1 Представяне на проект SiLC: 
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 преключи 

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 

План на учебните модули.   

В това ръководство можете да намерите обяснения за структурата и целите на мини-учебната програма. 

Учебните модули ще бъдат подробно описани в отделни документи, които можете да намерите на сайта 

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 Представяне на мини програмата 

2.1 Защо? 

Целта на мини учебната програма е да предложи на фасилитатора (обучител, треньор, учител) готово 

решение за обучение на лидери на екипи (и учители на възрастни, обучители на учители) за лидерство в 

многообразието и изграждане на приобщаващ екип. Тя е пример за рамка за обучение, като е гъвкава, 

за да бъде адаптирана към личните нужди. Може да бъде интегрирана в програми за обучение, 

семинари, тийм билдинг дейности и др..  

Проект SiLC създаде SiLC-Инструментариум, предоставящ набор от инструменти, които да се използват от 

ръководителя на екипа, който желае да повиши осведомеността и интегрирането на многообразието на 

работното място. SiLC-Инструментариума е предназначен да бъде готов продукт. Въпреки това, 

ръководителят на екипа често не притежава знания и / или опит по темата за многообразието и 

включването и трябва да развие своите лидерски умения, за да стимулира и използва многообразието 

като актив.  

Тъй като в по-малките организации политиката за многообразие се насърчава най-добре от подхода 

„отдолу нагоре“, ръководителите на екипи се нуждаят от малка подкрепа и инструменти. Подкрепата 

може да бъде повече от добре дошла, при условие че не отнема твърде много време. Например, вече 

планиран курс за развитие на лидерството или екипна работа може да бъде използван отчасти, за да се 

посвети време на темата за многообразието. Чрез мини учебната програма фасилитаторът може да 

предостави на ръководителя на екипа информация и компетенции, за да може да се започне работа по 

многообразието и да използва SiLC-инструментариума, като помощно средство за приемане и 

оптимизиране на многообразието в обучението и сътрудничеството екипа и организацията.   

2.2 Коя е целевата аудитория? 

Основната целева аудитория на проект SiLC е ръководителя на екип, тъй като той играе съществена роля 

в начина, по който членовете на екипа се представят индивидуално и в група (ръководител на екип може 

да бъде в бизнес компания / доброволна организация, но също така и координатор, работещ заедно с 

възрастни колеги в училище). Ръководителите са в основата на организацията и са ключов фактор за 

успех и иновация. Тъй като ръководителите на екипи на малки и средни предприятия и организации 

(училища, неправителствени организации) не са запознати и компетентни да работят по конструктивен 

начин по темата за многообразието, ние им предлагаме подкрепа по различни начини.  
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Този документ описва мини-учебната програма за образователни фасилитатори, като обучители, 

треньори и учители, които предоставят учебни дейности за ръководители на екипи. Проект SiLC се 

фокусира върху програми за обучение по лидерство в училищата, ПОО и образование за възрастни, за 

малки и средни предприятия и доброволни организации (НПО). Освен това обучителите / 

фасилитаторите на учителите, също могат да използват мини учебната програма за обучение на екипи от 

учители. Учителите по ПОО са част от целевата аудитория, тъй като техните ученици в ПОО са изложени 

на интергенерационно и междукултурно сътрудничество, по време на техните стажове и при навлизане 

на пазара на труда. Затова ръководителите на стажове (учители или ръководители на екипи) могат да се 

възползват от приемането на мини учебната програма, предлагана от координатора (или обучителя). 

Интересни дискусии и подобрени компетенции, могат да доведат до подобрени стажове и 

конструктивен мост към първата професионална работа, за студентите. Всяка организация, която се 

занимава с международен обмен или сътрудничество, може да се възползва от използването на 

продуктите на SiLC. 
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2.3 Какви са темите? 

Многообразие на работното място 

Многообразието и включването е общата тема на проект SiLC. Общото определение на многообразието, 

което използваме, е следното: 

 

В SiLC се фокусираме върху различията между членовете на екипа. В много ситуации многообразието 

има конотация, която не е положителна, искаме да променим това и да се съсредоточим върху 

включването, като положителен актив и възможност за представяне на екипа..  

SiLC подчертава два аспекта на многообразието (без да изключва други): 

Многообразие в поколенията 

Фокусирайки се върху многообразието в поколенията, правим връзка с международните проучвания, 

направени върху поколенията и теорията за поколенията (AART BONTEKONING). Това изследване 

предполага, че ново поколение, може да бъде определено като разпознаваема група през 15 годишен 

период от време (средно).  

За по-задълбочена информация относно многообразието на поколенията, моля, прочетете съответните 

раздели в РЪКОВОДСТВОТО ЗА ФАСИЛИТАТОРИ и РЪКОВОДСТВОТО НА ЛИДЕРИ НА ЕКИПИ.  

Културно многобразие 

Определихме културното многообразие като наличието на множество измерения на културните 

ценности, норми, поведения и начини на общуване, създавайки различни перспективи за 

сътрудничество. Културният произход може да бъде свързан с държава или регион, в който се ражда 

някой, социална група, от която идва. По същия начин група от връстници, които формират „поколение“ 

(виж по-горе), могат да се разглеждат като (под) културна група.  

В рамките на SiLC обръщаме специално внимание на културните различия, които могат да бъдат пречка 

за член на екипа, и за оптимално използване и развитие на таланти в екипа. 

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.  

Включване  

Създаване на работна култура, където: 
Разликите се оценяват 
всеки има възможност да развие умения и таланти в 
съответствие с бизнес ценностите и целите.  

 

 

https://www.aartbontekoning.com/en/aart-bontekoning/
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За по-задълбочена информация относно културното многообразие, моля, прочетете съответните 

раздели в РЪКОВОДСТВОТО ЗА ФАСИЛИТАТОРИ и РЪКОВОДСТВОТО НА ЛИДЕРИ НА ЕКИПИ. 

Междусекторно многообразие 

Този аспект е добавен по-късно в проекта и е интегриран във всички продукти на SiLC.   

Множество аспекти на многообразието се събират и се пресичат в екипите. Разликите в поколенията се 

наблюдават и обясняват по различен начин в различните културни групи. Следователно не е достатъчно 

да се избере един или два аспекта или всеки аспект да се разгледа поотделно. Многообразието в 

екипното сътрудничество има втори слой: многообразие на многообразието в екипа.  

За по-задълбочена информация относно междусекторното многообразие, моля, прочетете съответните 

раздели в РЪКОВОДСТВОТО ЗА ФАСИЛИТАТОРИ и РЪКОВОДСТВОТО НА ЛИДЕРИ НА ЕКИПИ. 

Лидерство  

Лидерството като концепция подлежи на промяна (нови перспективи и нови теории). В наръчника за 

ръководителите на екипи има информация за него, а някои дейности в инструментариума са 

съсредоточени главно върху тази тема. Модулът сам по себе си не променя стила на управление в 

организацията. Има много фактори на влияние, които също могат да се различават от една организация 

до друга. Тенденцията в лидерството е споделена отговорност и не е запазена само за ръководителя на 

екипа. Лидерството е свързано с даването на насоки на вашите собствени желания и нужди. Един добър 

ръководител на екип създава отворена атмосфера, в която всеки може да бъде чут и да се развие 

оптимално. Ръководството на различни поколения и междукултурно разнообразни екипи означава да се 

изслушва всеки член на екипа, да се диференцира, където е необходимо, и да се постигнат взаимни 

споразумения, когато става дума за обучение и сътрудничество..  

За по-задълбочена информация относно лидерство в многообразието, моля, прочетете съответните 

раздели в РЪКОВОДСТВОТО ЗА ФАСИЛИТАТОРИ и РЪКОВОДСТВОТО НА ЛИДЕРИ НА ЕКИПИ. 
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3 Каква е структурата на програмата? 

3.1 Модулна структура 

Тази мини-програма се състои от пет модула, съответстващи на SiLC-темите, описани в предишната 

глава:  

 Значение на многообразието на работното място,  
 Многообразие на поколенията,  
 Културно многообразие,  
 Междусекторно многообразие,  
 Лидерство в разнообразен екип.  

 
Всеки модул може да се използва като самостоятелна учебна сесия. Можете да комбинирате повече 
(или дори всички) модули в програма за обучение.  

 

 
 
Всеки модул е изграден в подобна структура, следвайки логичен път на обучение от 2 перспективи: 

 Перспективата, от която се оценява темата 
 Нивото на готовност по темата 

Перспективи 

Всяка тема може да бъде оценена от 4 различни гледни точки: 

 

Личностна

Междуличностна

Екип

Организация

В проект SiLC ние тествахме всички модули, съчетани в 5-дневно обучение 

(програма за обучение на обучители). Всяка тема беше представена с пленарни 

сесии и практически упражнения, от инструментариума на SiLC. Прекарахме 1 ден 

с участниците, за да работим по прехвърлянето на темите в техните собствени 

тренировъчни практики и целеви аудитории.  
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 Личностна: 
(обучение в личното мислене на индивида) 

 Междуличностна: 
(учене, чрез взаимодействието между членовете на екипа) 

 Екип: 
(Обучение в сътрудничество като екип) 

 Организация 
(обучение, чрез взаимодействие и сътрудничество между екипите и в крайна сметка 
организациите) 

 
В проекта се фокусирахме върху вътрешноличностните, междуличностните и екипните перспективи.  
 
Институционалните подходи могат да бъдат като следваща стъпка, когато първите две нива се превърнат 
в определено ниво на зрялост в екипа. В повечето организации институционалният подход на 
многообразието и включването е отгоре надолу, докато проектът SiLC избра подхода „отдолу-нагоре“. 

Нива на готовност 

Говоренето за многообразието няма директни резултати и ефекти в поведението на членовете на екипа 

и ръководителите на екипи. Както разбрахме по време на проекта, предположението, че в съзнанието на 

хората има достатъчно осъзнатост да „започнат веднага” с прилагането на политиката за многообразието 

на вашето ръководство, се оказа твърде оптимистично. Затова сме избрали да изградим учебните 

процеси, следващи стъпките на зрялост: 

 

  

Повишаване на 
вътрешноличнос
тното съзнание

Разработване 
на 
индивидуални 
идеи

Преформулира
не на 
допусканията

Фокус върху 
перспективата 
и поведението 
на екипа

Създаване 
на 
приобщаващ 
екип

Активиране на 
включването 
като правило
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3.2 Модули на мини учебната програма 

Мини-учебната програма е изградена от 5 модула, всеки от които се фокусира върху една от темите на 

SiLC. В този раздел ще намерите учебните цели на всеки модул. По-подробна информация и графици за 

всеки модул могат да бъдат намерени в описанията на модулите (отделни документи, готови за 

изтегляне от сайта www.Learningincooperation.eu). 

 

 

Специфичните цели на инструментите, могат да бъдат прочетени в SILC-TOOLBOX. По-долу ще намерите 

целите на модулите. 

Модул: Многообразие на работното място 

В края на модула участникът е в състояние: 

 Опише понятието и спомене някой ползи и предизвикателства, свързани с многообразието 
на работното място 

 Анализира съществуващите компетенции на екипа, набележи желаните компетенции въз 
основа на работата, която трябва да се свърши, и да ги свърже заедно, за да получи най-
доброто представяне от екипното многообразие  

 Оцени кои компоненти липсват в екипа и да даде решение как да бъде постигната целта 
 Дава решения за проблеми, свързани с многообразието на работното място. 

Модул: Многообразие на поколенията 

В края на модула участникът е в състояние: 

 Опише концепцията и ползите от културното многообразие 
 Анализира различните поколения и ги разпознава на работното място 
 Идентифицира и демонстрира съществуващите ценности и поведение на различните 

поколения 
 Оцени настоящите си ценности и на другите участници по отношение на различни 

поколения (както и такива, свързани с предизвикателства и предразсъдъци)   
 Създава приобщаващи решения на съществуващите предизвикателства на работното 

място. 

  

Когато използвате модул като рамка за вашето обучение за лидерство или 

семинар, моля, вземете предвид нуждите и очакванията на участниците. 

Адаптирайте модулите и програмата към перспективите и зрелостните нива, за 

да се достигнете “първото следващо ниво на развитие” на участниците. 

http://www.learningincooperation.eu/
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Модул: Културно многообразие 

В края на модула участникът е в състояние: 

 Опише концепцията и ползите от културното многообразие 
 Бъде наясно със собствените си предразсъдъци и идеи за културите и културното 

многообразие 
 Анализира различните случаи и дава подходящо решение 
 Прилага действия на работното място в рамките на две седмици след модула. 

Модул: Междусекторно многообразие 

В края на модула участникът е в състояние: 

 Опише понятието за междусекторно многообразие 
 Анализира различните чувства към себе си и другите, когато се различава от останалата 

част от групата и определя дали това е от полза или има отрицателно въздействие върху 
работата на екипа 

 Оценява какви действия могат да бъдат предприети, за да се справи с различието в екипа, 
за да подобри организацията 

 Дефиниран и прилага лично действие по темата за междусекторното многообразие. 

Модул: Лидерство в многообразието 

В края на модула участникът е в състояние: 

 Опише факторите на влияние върху лидерството в многообразието 
 Демонстрира силата на конструктивната работа в екип по отношение на обучението и 

сътрудничеството 
 Бъде наясно с някои от собствените си предразсъдъци, ценности и свързаното с тях 

поведение 
 Анализира конструктивните компетенции за лидерство в многообразието  
 Прилага поне едно нещо, за да създаде свое перфектно работно място по отношение на 

лидерството. 
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4 Как да използваме учебната 

програма? 

4.1 Общи съвети 

 Модулите са структурирани като обучителни сесии, със сходна структура. Те могат да 
бъдат предлагани като последователни модули, но и самостоятелно.  

 В допълнение, модулите могат да бъдат интегрирани в курсове за обучение по лидерски 
умения, а различните дейности могат дори да бъдат интегрирани в конференции / 
семинари / училищни уроци по различна тема като „комуникация“, „управление на 
промените“. 

 Този мини-учебен план също може да се разглежда като пример. Разбира се, другите 
инструменти могат да се използват по подобен начин за развитие на лидерството.  

 Предполагаме, че мини-учебната програма се използва от опитни фасилитатори. С техния 
опит в обученията, те могат да правят корекции въз основа на собствената си целева група 
и ситуация. Като пример, насоките за сроковете и обхвата на дейностите от 
инструментариума са до известна степен коригирани в мини учебната програма. 

 Уверете се, че създавате и поддържате положителна учебна среда за участниците и 
споменете това изрично, ако смятате, че вашата група може да направи същото за своите 
дейности с членовете на екипа. В това ръководството за лидери има информация за това. 

 По време на подготовката, инструментариума трябва да бъде под ръка, тъй като 
дейностите са описани в него. Някои от модулите само споменават задачите, които 
участниците трябва да подготвят предварително, така че не забравяйте да съобщите за тях. 
Ако имате една и съща целева аудитория за последователните модули, можете да 
разпределите задачите за подготовка в края на всеки модул. 

 Презентациите на Power Point се споменават, но съдържат повече слайдове от 
споменатите в мини учебната програма. Можете да ги използвате, ако желаете или 
сметнете за подходящо по време на вашия модул. Можете също да ги използвате само 
като основна информация за себе си. Пакетът презентации не е придружен от бележки за 
водещия. Можете да добавите свои собствени, ако желаете. Препоръчваме да не 
използвате твърде много слайдове и да се опитате да ги използвате, само ако имат 
добавена стойност. Ако съдържанието е споменато от участниците, то е много по-силно, 
отколкото да им покажете презентация. Вашата целева аудитория са предимно 
практически хора, които не са фокусирани твърде много върху теорията.  

 Останалите документи, като ръководството за ръководителите на екипи и наръчника за 
фасилитаторите, могат да бъдат интересни за вас или за тези ръководители на екипи, 
които биха искали да разберат повече за проекта SiLC и информация за многообразието. 
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 Тъй като няма фиксирано решение за въпроси, свързани с многообразието, то изисква 
открито отношение на ръководителите на екипи. Бъдете техния модел за подражание 
колкото е възможно повече и направете изрично това, което забелязвате и награждавате. 
За да се преодолеят пречките, не е нужно да се познават всички особености на различните 
поколения и култури, тъй като човешкото същество е уникално, освен отва имаме и 
интерсекторно многообразие. Така че отворената комуникация е от решаващо значение, 
както и лидерските компетенции като слушане, съпричастност, разрешаване на конфликти, 
коучинг и т.н. Всичко започва с осъзнаването на собственото ви мнение и несъзнателното 
поведение. За да работят в благоприятна среда, хората започват да се уважават взаимно, 
общувайки по-добре, отсъстващите намаляват, работната атмосфера се подобрява и ще 
бъдат забелязани повече ползи.  

 Уверете се, че по време на модулите дейностите и резултатите са свързани със собствената 
практика на участниците. Какво ще направят по различен начин на работното си място? 

 Стимулирайте участниците да започнат да използват инструментите на работното място и 
да комуникират често за многообразието, свързано с тяхната собствена практика. 
Обратната връзка е ключова в дейностите.  

 Накарайте ръководителите на екипи да осъзнаят съществената роля, която играят в 
организацията, и как подходът отдолу нагоре работи най-добре в тяхната организация. 
Повече информация можете да намерите в речника на ръководството на ръководителите 
на екипи.  

 Енергията на ръководителя на екипа трябва да бъде висока, за да работи оптимално по 
време на модула. Уверете се, че ги включвате достатъчно и ако е необходимо, направете 
допълнителен енергизатор или направете мини почивка. Поддържането на това 
енергийно ниво също може да бъде направено изключително ясно, тъй като то се отнася и 
до работата на членовете на екипа и как лидера на екипа може оптимално да подкрепи 
това, за да се подобри ученето и сътрудничеството. Обучението и сътрудничеството, 
извършени по оптимален начин, водят до мотивация, иновации, растеж. 

 Параграф 4.3 може да е добре да се отпечата и да го споделите с ръководителите на екипа 
на вашето обучение / коучинг, тъй като тези съвети са много полезни и не са включени в 
инструментариума на SiLC.  

 

4.2 Съвети за включване на други иновативни 

инструменти 

SiLC инструментариума за лидери на екипи е новаторски сам по себе си: 

 Много гъвкав, 
 онлайн,  
 фокусиран върху културните и възрастови елементи на многообразието 
 свързан с обучението на работното място 
 свързан с обучението в развитие на лидерство 
 свързан с гъвкавата мини-учебна програма 
 свързан с основната информация: наръчник за фасилитатори и наръчник за 

ръководителите на екипи. 

Можете да споделите с ръководителите на екипи всички различни допълнителни готови елементи за 

учене, които да ползват на работното място. По-долу правим някои предложения, които са лесни за 

прилагане. Те не са включени в SiLC инструментариума и може да са добра добавка за вашите 

ръководители. 
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4.3 Създаване на положителна учебна / работна среда 

Дейностите от инструментариума могат да се използват за обучение и сътрудничество в рамките на 

разнороден екип, което ще доведе до синергия (SiLC). Въпреки това можете да помислите и за „златни“ 

елементи на ученето, които не се нуждаят от подробно описание и имат положителен ефект върху вашия 

екип. По-долу са споменати някои готови за използване примери: 

 Да излезете от работното място, заедно може да бъде добра възможност да се опознаете 
по-добре. Това могат да бъдат социални събирания, целенасочено изграждане на екип, 
културна или благотворителна дейност за доброволци. 

 Споделяйте помежду си по време на почивката хобита, показвайте снимки или нещо, 
създадено като продукт. Ако има хобита, които могат да имат добавена стойност за екипа, 
използвайте ги. Например, ако има някой добър в готвенето, може да поискате да 
приготвите храна за почивката и да говорите за това. 

 Както понякога виждаме във Facebook, може да има неща, които са с голяма стойност за 
по-старото поколение, което по-новото поколение не е запознато или обратното (като 
касетка с любимата ви музика или ново приложение, което улеснява запомнянето на 
рождени дни или специални дни на вашите колеги). Споделете по позитивен начин. 

 Стимулирайте членовете на екипа от време на време да наблюдават какво се случва с 
тяхмата работа. Правейки това като вид размисъл, хората ще започнат да осъзнават по-
добре какво правят. Те могат да се запитат дали правят правилното нещо, по правилния 
начин, дали могат да научат нещо от него, ако могат да споделят този опит с колегите си и 
т.н. Ако околната среда е достатъчно открита и сигурна, можете да наблюдавате и 
колегите си. След това задайте отворени въпроси, споменати по-горе. 

 Може да попитате екипа дали желаят да номинират колега на седмицата (или месец, или 
ден) например, защото оценяват нещо, което този човек е направил. Това може да бъде 
постижение за трудна задача, но и защото този колега е променил поведението си и е 
готов да слуша, без никаква съпротива. Номинацията може да доведе до поставяне на 
снимка на централно място (в близост до кафе-машина) или за поставяне на някакъв 
предмет на бюрото на този човек. Тя може да бъде открита или организирана, чрез 
ротационна система: аз съм номиниран и за следващата седмица аз ще разбера на кой ще 
предам символа. Така че не е необходимо наистина да се възнаграждава по отношение на 
ценни подаръци, може да бъде и малка награда, като бисквитка или цвете. 

 На бяла дъска може да се постави изявление и хората могат да добавят забележки към 
него. Както: „Не знаех за моя колега, че той / тя…“, „Щастлив съм, че екипът ни…“. Уверете 
се, че обръщате внимание на това по време на среща. Това трябва да бъде положителен 
подход. 

 В началото на всеки работен ден бихте могли да организирате много малки групи, в които 
колегите имат няколко минути, за да обсъдят намеренията си, за да направят този ден 
страхотен. Можете да направите това и след известно време да обсъдите дали това оказва 
положително влияние върху работните им дни. Може също да попитате хората в края на 
деня, ако искат да споделят нещо положително за работния ден или конкретно да 
благодарят на някой. 

 Помолете членовете на екипа да се сетят за специфични случаи, които са свързани с 
предизвикателство за учене, сътрудничество, лидерство, многообразие в екипа. Помолете 
ги да споделят случаите и да ги обсъждат заедно, за да видят какви поуки могат да бъдат 
извлечени от това. 

 Използвайте видеоклип от YouTube, за да започнете конкретна дискусия. Уверете се, че го 
ръководите и е ясно каква е целта ви да покажете този видеоклип. 
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 Играйте играта „Пресичане на линията“, чрез която може да събирате изявления от самите 
членове на екипа. Може да ги помолите, предварително сами да напишат въпроси, които 
те сами биха желали да отговорят. Бъдете сигурни за безопасността и доверието в екипа. 
Това е абсолютно необходимо. В интернет можете да намерите видеоклип „Пресечете 
линията 2014“, но вероятно ще намерите още повече примери или информация. 
Изказвания могат да бъдат: Пресечете линията, ако някога сте се чувствали наистина 
самотни в група хора… Пресечете линията, ако някога сте почувствали изключителен 
натиск, за да успеете... Пресечете линията, ако някога сте били тормозени на работното 
място.. и т.н. Препоръчително е да се обмисли играта така, че да се улесни излизането на 
повече от един човек.  

4.4 Съвети за включване на ИКТ във Вашата учебна 

програма 

BYOD  

означава Bring your own devices (вземете Вашите собствени устройства, на български). Повечето хора 

днес имат смартфон или лаптоп, които можете да използвате за учебни дейности. По-долу ще намерите 

някои предложения, които са иновативни по отношение на обучението. Можете да ги използвате на 

работното място или в сесии / модули. 

Kahoot  

е платформа, базирана на игра, която прави изучаването страхотно. Можете лесно да направите 

съществуващ тест с толкова членове, колкото желаете или дори да играете виртуална игра. Също така е 

възможно лесно да създадете свой собствен тест на базата на каква тема смятате за важна и да 

създавате свои собствени въпроси. Това може да бъде например викторина, в която задавате въпроси 

като: Кой е много добър готвач, който е спечелил награда за това? Кой може да говори свободно 5 

езика? Кой е много горд прадядо? След това изброете няколко имена на членовете на вашия екип 

(множествен избор). Всичко, от което се нуждаете, е смартфон (всяка група или индивидуално) и 

прожекционен екран, за да проектирате теста. 

Goodreads  

ще ви насочи към най-добрата книга, която ви е необходима за дадена тема. Има толкова много книги 

на теми като лидерство, че може да се изгубите.  

YouTube  

ви предлага всички видове видеоклипове на различни езици, което може да бъде много добро, за да 

направите нещо много ясно. 

Ted talks  

са кратки видеоклипове в YouTube на всички теми, за които можете да се сетите. (например на много 

сайтове можете да намерите видеоклипа на английски за „Всички ние споделяме“ (‘All we share’) от 

Дания или  ‘What happens when we unbox each other is heart warming’. 
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Udemy/ Kham academy/ Lynda/ Coursera   

са сайтове за онлайн курсове по много теми, някои са безплатни или с малка такса. Всички сайтове са 

достъпни и през мобилен телефон. 

Lumosity 

е приложение за мозъчни упражнения и може да се използва за малка почивка, за да заредите 

батерията си. 

Duolingo  

е езиково приложение за изучаване на чужд език. Ако се налага да го научите за колегата си на 

работното място или да работите на практика заедно с колегата си в чужбина. 
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5 Допълнителни ресурси 
SILC РЪКОВОДСТВО ЗА ЛИДЕРИ НА ЕКИПИ може също да бъде интересно за Вас. Дори само за да получите 

бърз преглед на основните принципи на проекта SiLC и всички свързани термини. Приложение 2 описва 

ролята на ръководителя на екипа при използването на инструмента.  

Препоръчваме Ви да запознаете ръководителите на екипи с този наръчник, тъй като той предоставя 

интересна информация и конкретни предложения на работното място.  

Ако вашата организация има финансовите ресурси, които можете да помислите: 

- Покупка или създаване на симулации, като: 

HTTPS://WWW.SIMULATION.WORK/DIVERSITYANDINCLUSION 

 

Наемете обучител, който да се съсредоточи върху специфични компетенции като: как да преодолеете 

недоразуменията в комуникацията във вашия екип. Това може да бъде поставено в сцена като 

симулация, основана на случаите, които предварително са били споделени от членовете на екипа. 

 

 

https://www.simulation.work/diversityandinclusion

