
 

 

  



 

 1.2 

1 Въведение в модула 
 

1.1 Общи цели: 

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

лидерството. 

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



 

 1.1 

Време Тема Дейност / метод Практчиеска информация Материали 

(00:05) Добре дошли 

 

 

Въведение: 

Добре дошли, програма 

PPT5, 6, 7 е въведение: как може да се 

отнасяте с членовете на екипа си 

равноправно и да сте честни? 

Не прекарвайте много време в това, но го 

свържете с програмата. 

* Подготвителната задача за 

участниците е активност на 

инструментариума: Въз основа 

на перфектното работно място, 

си представете себе си 

перфектно работно място в 

детайли. Това може да помогне 

да се провери въпросникът за 

тази дейност. Запишете някои 

ключови думи и ги носете със 

себе си на семинара. 

Разпределете достатъчно 

време, за да се подготвите! 

PPT5,6.7 

 

PPT или флипчарт за да 

представите програмата 

(00:15) 

 

 

 

Въведение в развитието на 

лидерството за разнообразието 

Дейност: Helium stick   

 

 

 

Ако е голяма група, разделете 

групата и подредете повече 

материал и пространство. 

Уверете се, че въвеждате 

дейността, свързана с 

лидерството в многообразието, 

за да изготвите със 

участниците съответното 

заключение. 

Отворено 

пространство, 

алуминиеви / 

алуминиеви / 

снопове 

(00:35)  

 

 

 

 Дейност: Проучване на рисунка 

 

 

 

Имайте предвид, че тази сесия 

е свързана с развитието 

на лидерството в 

многообразието и 

разгледайте кутиите в 

рисунката като такива. 

Какви ценности са 

важни, ако искаме 

Копия от карикатура и 

лист с задачи, 

флипчарт, 

маркери, 

цветни карти 
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разнообразието и 

включването да бъдат 

успешни? Започнете да 

събирате функции на 

лидер в многообразието 

на флипчарта. 

 

 

 

 

 

 

 (00:10)   Кратко представяне: 

- Определяне на лидерството в лидерството 

в многообразието (LiD) 

Компетенции, необходими за LiD 

Интерактивна дискусия за LiD.  

Слайд 12 се обсъжда накратко.  

PPT8,9 

Flip chart, markers 

 

 

 

 

 

 

PPT12,13 

 (00:15)  Раздвижване  Раздвижване    

 

 (00:60)  Лидери в многообразието Дейност от инструментариума: Разделете групата на подгрупи Копия от списъка на 
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Разнообразието е наоколо Интерактивна 

дейност / упражнение за работа върху 

компетенциите, които трябва да бъдат 

разработени за Лидерство в многообразието 

(LiD) 

(които представляват 

съществуващия екип в 

компанията, където 

трябва да наемат 

новите служители) и ги 

помолете да изберат 

идеалното работно 

място, подготвено от 

участник *. 

Въз основа на тази ситуация те 

ще осъществят 

дейността 

„Разнообразие е всичко-

около-около“. 

Отразявайте резултатите от 

обучението и 

прехвърлянето към 

собственото им работно 

място. 

 

кандидатите, 

химикалки и хартия, 

маси и столове, 

флипчарт 

(00:20)  Развитие на лидерски умения Дейност в кутията с инструменти: Кажете на 

себе си, кажете на другите 

Трябва да се направи само 

стъпки 1-4.  

Празни хартиени 

ленти, химикалки / 

моливи, кутия 

(00:20) Размисъл и заключения Закриване 

на модула 

Препоръки LiD Toolbox дейност: 

Перфектно работно място 

размисъл 

заключения / учебни точки Оценка и 

Напишете препоръки на лепкави 

бележки  

Лепкави бележки, 

флипчарт, 

маркери 
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приключване 

 


