
 

 

  



 

 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 
 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. 

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 Материали 

(00:05) Добре дошли 

 

 

Въведение: 

Добре дошли, програма 

 

 

 

 

Подготовка. Бъдете сигурни, че носите със 

себе си допълнителни обекти за тези, 

които не са успели да донесат свой обект. 

 

 

 

 

 

 

PPT или флипчарт на 

които да покажете 

програмата. 

 

PPT1, 3  

(00:25) Ценностите са свързани с вашето 

поколение и личност. 

Дейност: Част от мен*  

 

Вижте инструментариума.  

Можете да помолите участниците да ностят 

някакъв личен предмет за обучението. 

Представете упражнението, като им 

кажете, че избраните обекти ни дават 

информация за стойност на някого. Това е 

свързано с темата и в края на семинара 

скоро ще се върнем към това. 

Един човек започва с избора на предмет от 

масата и собственикът започва да 

разказва, след което той дава на друг 

човек завой, като сочи към следващия 

обект. Следтете времето за изпълнение. 

Лични вещи 
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(00:05) Определение за едно поколение, 

различни поколения 

Видео за поколенията на работното 

място 

Налични са много видеоклипове, изберете 

кратко видео и ако е необходимо, 

споменете или покажете липсващата 

съществена информация по време на 

останалата част от този модул. 

 

Кратко видео (Youtube), 

проектор, лаптоп   

 

(00:10) Игра за раздвижване свързана с 

възрастта 

 Energizer: линия по възраст 

 

Интрументариум: Възрастово 

разнообразие и предизвикателства, 

първа част.  

Като правите първата част от това 

упражнение (само като ги помолите да 

застанат в линия на възходяща възраст) 

без цялата информация и въпроси) и 

проверявайки възрастта, можете лесно да 

формирате групи за следващата дейност. 

 

(PPT5) 

(00:45) Характеристики на поколенията Дейност: Typically us  Разделете линията на по-малки, възрастови 

хомогенни групи. 

Упражнение за определяне на поколенията 

идентичности и характеристики. 

(Ако остане достатъчно време, можете да 

поканите различните поколения да се 

посещават помежду си, за да започнат 

сътрудничество въз основа на техните 

Флипчарт, маркери, 

Карти с цитати, които 

представят 

спецификата на 

поколенията, 

материали, които 

представят 

поколенията 

идентичност 

(поведение), Карта с 
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характеристики. Как да се преодолеят 

предизвикателствата и да се използва 

силата на всяко поколение?) 

 

разяснения 

 

 

 

(PPT4-6,7,8)  

 

 

(00:15) Раздвижване Раздвижване   

(00:45) Преосмисляне на предположения Дейност: Задаване на инструмент 

за етикиране 

(Или ще посветите цял час на тази дейност 

или ще добавите на практика 

следващото Разнообразие. Това 

зависи от темпото на процеса и 

нивото на енергия и опит на 

групата.) 

Флипчарт и маркери, 

цветни етикети, 

издаване X с разлики в 

поколенията в екип, 

 

(00:15)  Разнообразието на практика Покажете PPT, обърнете се към 

останалите лепкави бележки, които са 

въвели. Как да се справите с тези 

предизвикателства?  

PPT12 

(00:15) Размисъл и заключения 

Закриване на модула 

Размисъл, заключения / учебни 

точки (10’) 

Дейност: Част от мен* (5’)  

(Оценка и приключване) 

Какво ще правя с това ново знание?  

 

 

 


