
 

 

  



 

 1.2 

1 Въведение в модула 
 

1.1 Общи цели: 

В края на модула участникът е в състояние: 

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

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

1.2 Профил на участниците 

 фасилистатори (учители, треньори, консултанти по личностно развитие, обучителен 
персонал).  

1.3 Програма на модула 

Програмата на този модул е описана подробно по-долу, като примерна рамка и отговаря на следните 

спецификации: 

 модули за обучение, приложими както за хомогенни, така и за хетерогенни целеви групи: 
o лидери на екипи 
o (фасилитатори) обучители/треньори/учители  

 Интерактивен начин на работа: 
o Практическо обучение с кратки теоретични въведения 

 фокусиране върху добрите практики: учене чрез експериментиране (учене чрез правене) 
 трансфер на опит 
 предоставяне на подкрепяща информация за участниците, които да приложат 

инструментите  
 оценки и обратна връзка след всеки модул / сесия 

 
Всеки модул може да се използва самостоятелно или в учебна сесия, или може да се комбинира с други 
модули в многодневно обучение (до 5 дни, ако правите всички модули).  
За пълното 5-дневно обучение препоръчваме следната структура: 
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1.4 Подкрепящи документи 

Повече теория и материали за участниците и обучителите са на разположение на сайта по проект SiLC. 

Където е приложимо, тези документи са споменати в програмата.  

Моля, не се колебайте да използвате други материали, като видео, статии, ако те добавят стойност за 

участниците в обучението.  

Следните материали са на ваше разположение, и може да използвате безплатно във вашите обучителни 

сесии: 

 Ръководство за фасилитатори: теоретична подготовка за фасилитатори; 
 Слайдове за презентация, готови за използване за въвеждане на теми в модула; 
 SiLC-Инструментариум: 37 инструмента са описани с подкрепящи бележки (ако е 

приложимо), категоризирани по същия начин, както модулите на учебната програма; 
 Ръководство за екипни ръководители: практическо ръководство за ръководителите на 

екипи с информация, която е ценна, когато започнат да работят по темата за 
разнообразието в екипа. Ръководството за лидерите на екипи може да служи като 
материал във всички модули; 

 Статии и видео (основно чрез YouTube) 
 
 

•въведение в многообразието: създаване на осведоменост за многообразието и колко разнообразна 
(или не) е собствената работна среда.

Многообразие на работното място

•работа по осъзнаване, вникване и предположения: мотивиране за използване на многообразието от 
поколения като актив на работното място

Многообразие в поколенията

•работа по осъзнаване, вникване и предположения: мотивация да се използват културните различия 
като ценни за работната среда

Културно многообразие

•работа по по-сложни ситуации, в които различните форми на многообразието си взаимодействат и 
влияят един на друг

Междусекторно многообразие

•фокусвърху това как да се приложи ефективно лидерско поведение, за да се подкрепи разнообразието 
в екипите, като актив.

Лидерство в многообразието
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Време Тема Дейност / метод Практическа информация Материал 

 

(00:05) Въведение 

 

 

Въведение: 

Добре дошли, програма  

Помолете участниците да 

подготвят предварително случай 

от своето работно място, където 

културното разнообразие изисква 

добро решение. 

Помолете участниците да си 

представят жена в бяла рокля. 

Покажете им PPT3 и ги попитайте 

кой е най-сходен с техния образ? 

Може да започнете с кратка шега, 

в която се споменават културните 

различия и впоследствие питате 

хората дали знаят какво може да 

бъде въздействието на такива 

шеги. Или прочетете съобщение 

от вестник: престъпление или 

текст за свободни места с 

културни елементи в него. 

Програмата за тази 

сесия на флипчарт или 

PPT. 

 

 

 

 

PPT3 

(00:30)  Енерджайзер от инстументариума:  Познай ябълката си  

 

 Вижте инструмент: 

Познай ябълката си 

Ябълки за всеки 

участник, кутия или 

кошница  

(00:10)  Въведение в културното 

многообразие  

Презентация: дефиниции, проблеми, културно 

многообразие 

 PPT4, 5 
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PPT6, 7 

PPT8, 9, 10 

 

(00:45)  Осъзнаване  Инструмент: Сфера на свързващите връзки  Тук можете да използвате този 

случай * и / или в края на 

семинара по време на: 

Разнообразие на практика. 

Помолете ги да го напишат кратко 

и ясно на флипчарта и да го 

сложат на стената. 

Съкратете тази дейност ако се 

налага. Уверете се, че тя е 

съсредоточена върху културното 

многообразие. 

Флипчарт, кълбо от 

вълна 

(00:15)  Почивка  Почивка    

(00:50)  Преосмисляне на 

предположенията 

Истинска история: 2% марж 

 

 

 

Инстумент: Културна фабрика 

Може да покажете PPT или да го 

прочетете на глас, или да 

разкажете историята сами като 

въведение към следващата 

дейност. 

Шаблон за инструмента 

PPT11,12 

 

 

 

 

Флипчарт, маркери 

(00:10) Многообразие на практика Случай: разнообразие в практиката, тиха дискусия  На база презентацията (or your own 

shirt case*): направете мозъчна 

PPT13, флипчарт 

листи, маркери за всеки 
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атака какви положителни 

действия бихте могли да вземете 

като ръководител на екип, за да 

се справите положително с него. 

Това става чрез дискусия на 

безшумна стена. Помолете ги да 

ходят наоколо с маркери, да 

прочетат случаите и да напишат 

съветите си на флипчарта. 

участник 

(00:15) Обратна връзка, заключение. 

Затваряне на модула 

Обратна връзка 

Заключение и основни точки. 

Оценка и обобщение 

Уверете се, че давате достатъчно 

време да прочетат съветите от 

предишната дейност и да ги 

разгледат. Помолете участниците 

да запишат едно нещо за себе си, 

което ще прилагат. Споделете 

това накратко с групата и я 

запишете. 

Опитайте се да организирате 

проследяване на тези намерения, 

като ги помолите да споделят 

това с другите в тяхната 

организация или по време на 

следващото обучение. Или 

можете да им изпратите 

съобщение след няколко седмици 

и да им напомните за 

намерението си.  

 

 


