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SiLC - Dezvoltare și testare 
În acest al 3-lea buletin informativ  vă informăm despre progresul proiectului SiLC: 

- elaborarea manualului pentru facilitatori 

- dezvoltarea setului de instrumente SiLC Toolbox 

- și o trecere in revista a evenimentului de instruire "Leadership în diversitate" - 07-11 Mai in Bucuresti. 

Urmați link-urile pentru a afla mai multe despre proiectul SiLC și despre ceea ce deja a fost publicat pe site-ul nostru 

www.learningincooperation.eu. 

Contactați echipa locală SiLC pentru mai multe informații despre oportunitățile locale de implementare în 

organizația dvs. 

Bucurati-va de lectură ! 

Finalizarea manualului Facilitatorilor 
Am finalizat o versiune consolidată a IO1: "Un manual pentru facilitatorii liderilor de echipă care lucreaza cu echipe 

diverse generațional și cultural - sprijinirea conducerii întreprinderilor mici și mijlocii și a organizațiilor publice și non-

guvernamentale (MSM E & Os): Sprijinirea leadershipului în MSM E & Os.“ 

Această imagine rezumă una dintre ideile noastre principale: Beneficiile diversității 

 

Noțiunea de diversitate este greu de înțeles pentru mulți. Același lucru este valabil și pentru concepte precum: cultura, 

generația sau leadership. Nu este vorba doar de faptul că toate dimensiunile diversității (nu numai vârsta și cultura) sunt 

interconectate și nu pot fi tratate în mod izolat: Aplicarea acestor concepte generale într-un cadru de echipă, fara un 

impact durabil măsurat in prealabil se poate dovedi o mare provocare. Învățarea despre context vă poate ajuta să 

parcurgeți primii pași. 
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În ghidul nostru IO1 pentru facilitatorii liderilor de echipe clarificăm acest concept și realitatea existenta în țările 

partenerilor: Bulgaria, Spania, Republica Cehă, Letonia, Olanda și România. 

Dezvoltarea instrumentelor SiLC Toolbox 
Kitul de instrumente SiLC Toolbox include un set de 36 de activități de învățare și o carare de urmat (activități, jocuri, 

strategii, măsuri de management etc.) cu suport metodologic adaptat nevoilor liderilor de echipă ai MSM E & Os care 

se confruntă din ce în ce mai mult cu provocarea de a conduce forțe de muncă diverse. 

Activitățile setului de instrumente au fost dezvoltate și revizuite în ultimele luni. În timpul unei săptămânii de instruire/ 

învățare în România (a se vedea articolul de mai jos), majoritatea instrumentelor au fost testate și evaluate. Acum ne 

aflăm în procesul de actualizare și completare a setului de instrumente, punând în practică experiențele obtinute  

până în prezent. 

 Activitățile din caseta de instrumente sunt subiectele generale 

 

 

Aici gasiti setul nostru de instrumente: http://www.learningincooperation.eu/en/toolbox/ 
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SiLC-Learning "Leadership in Diversitate" - Bucuresti 
 

Obiectivele generale 

Am organizat un eveniment de training pe durata a 5 zile intitulat  "Leadership in 

Diversitate" la București, intre 7 mai  - 11 mai 2018. Un grup de 21 de formatori traineri 

și facilitatori au lucrat împreună pe tema diversității generaționale și culturale, a 

diversității intersectoriale și a leadershipului în diversitate și a participat la testarea 

activităților de instrumente. Evenimentul a fost găzduit de partenerul nostru român 

ASOCIATIA ACCES PENTRU TOTI  

   

 

- Obțineți cunoștințe și informații despre subiectele proiectului SiLC: 

• Diversitatea generațiilor și relația acesteia cu performanța echipei 

• Diversitatea culturală și relația acesteia cu performanța echipei 

• Diversitatea intersectorială (legături încrucișate între diversitatea generațională și cea culturală 

- Obțineți cunoștințe și perspective despre leadershipul în diversitate: identificați nevoile liderilor de echipă pentru a le 

sprijini în dezvoltarea competențelor 

- Explorați Toolbox-ul SiLC, Manualele pentru facilitatori și liderii de echipă și mini-curriculumul (module de instruire privind 

modul de dezvoltare a leadershipului în diversitate). 

Pentru rezultatele evaluării activ ităților de instrumente vezi aici  
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Ce urmeaza in SiLC? 
În prezent, evaluările activităților, manualelor și curriculum-ului sunt procesate în versiuni actualizate și în continuare. În 

toate țările partenere, sesiunile pilot și atelierele de implementare cu publicul țintă din afara echipei SiLC sunt 

planificate și executate în următoarele luni. 

ESTI INTERESAT DE UN WORKSHOP SAU PREZENTARE IN ‘LEADERSHIP IN DIVERSITATE’?  

CONTACTEAZA PARTENERUL SiLC DIN REGIUNEA TA - discuta oportunitatile! 

 

 

 

 

 

 

Urmăriți-ne și vă vom ține la curent! 

Afla mai multe despre SiLC la: http://www.learningincooperation.eu  


