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CE ESTE SiLC? 

UN NOU CONCEPT DE TRAINING ÎN LEADERSHIP CE CONSIDERĂ DIVERSITATEA CULTURALĂ ȘI 

DIVERSITATEA GENERAȚIILOR DREPT  ASPECTE VALOROASE. SiLC DOREȘTE SĂ-I INSTRUIASCĂ 

PE COORDONATORII DE ECHIPĂ SĂ DEZVOLTE: ÎNVĂȚAREA LA LOCUL DE MUNCĂ, INOVAREA, 

FACILITAREA ȘI CONSTRUIREA ECHIPELOR. 

 

Care sunt obiectivele SiLC?  

Coordonat de LearningCoach (Olanda), acest proiect intenționează să utilizeze diversitatea drept 

un bun de valoare pentru micro-întreprinderi și micro-organizații, precum și pentru întreprinderile și 

organizațiile mici și mijlocii (denumite în prezentul “MSM E&Os”). SiLC răspunde unei cereri duble de 

a crea instrumente de formare pentru mediul nostru de muncă aflat în schimbare, între generații și 

intercultural. Într-o eră a globalizării, competitivității și schimbărilor sociale rapide; organizațiile 

trebuie să fie inovatoare (ET2020) pentru a dezvolta un avantaj competitiv. Dezvoltările 

demografice recente (rată de naștere mai redusă și populație îmbătranită) fac că forța de muncă 

a Europei să se micșoreze (Pew, 2015)! Din anii ’90, factorii de decizie europeni încearcă să 

anticipeze această direcție cu politici noi, cum ar fi stimularea participării profesionale și învățarea 

continuă a celor în varstă. În scurt timp, vor exista pană la 5 generații ce vor coopera în locurile de 

muncă! Conform cercetărilor (Bontekoe 2011), puterea inovatoare a echipelor este stingherită de 

diversele generații ce nu lucrează împreună în mod optim.  
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SiLC intenționează următoarele: 

• Să intensifice dezvoltarea (învățare și cooperare) a echipelor multiculturale / din care fac 

parte mai multe generații către potențialul lor maxim (utilizarea puterii inovatoare 

amplificate de diversitatea echipelor) în scopul de a reține cunoștințele în cadrul 

companiei și de a crește eficiența și starea de bine emoțional a unor echipe mai 

productive. 

• Să descopere potențialul inovator și competitiv al MSM E&O oferind soluții inovatoare pentru 

a iniția facil lucrul asupra diversității (abordare de jos în sus). 

 Să sprijine o abordare pozitivă asupra diversității și să creeze instrumente în vederea 

încurajării acesteia prin: 

– Acordarea posibilității liderilor operaționali de a lucra cu echipele lor (diverse) și de a le 

ajuta să învețe să coopereze la nivel optim. 

– Instruirea formatorilor (traineri și instructori care sprijină liderii de echipă în ceea ce 

privește dezvoltarea leadership-ului) să lucreze într-o manieră flexibilă cu privire la SiLC 

referitor la dezvoltarea leadership-ului micro-intreprinderilor și organizațiilor și întreprinderilor 

și organizațiilor mici și mijlocii. 

Care sunt indicatorii de realizare ce vor fi produși? 

 

Un manual pentru formatori, un set de instrumente pentru liderii de echipă, un manual pentru liderii 

de echipă și un  mini-curriculum portabil pentru formatori.  

 

Care sunt organizațiile partenere din “culise”? 

 

Cu sediul în Rijen (Olanda), LearningCoach sprijină dezvoltarea talentului 

individidual, dar și în echipă, prin oferirea de consiliere în privința proceselor 

de învățare. Intervențiile noastre de training și consiliere și soluțiile noastre de 

învățare obțin rezultatele așteptate și au efect pozitiv asupra muncii și vieții 

personale. 
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Channel Crossings (CHC) este o agenție educațională privată 

fondată în 1993 în Praga (Republica Cehă).  

Obiectivul nostru este acela de a oferi servicii educaționale și de training cuprinzătoare și 

eficiente. Scopul nostru general este acela de a sprijini și dezvolta forme inovatoare de educație 

și training, de a îmbunătăți calitatea educației lingvistice și a abilităților lingvistice și de predare 

ale profesorilor și de a crește gradul de adaptare și de a promova o atitudine activă către o 

educație viitoare și training profesional în cadrul mai multor grupuri țintă.  

  

 

ASOCIAȚIA “ACCES PENTRU TOTI“ înființată în 2009 în 

București (Romania). Asociația "Acces pentru toti" este 

activă în domeniul economiei sociale oferind acces mai 

facil la locuri de muncă pentru grupurile defavorizate, 

îndeosebi pentru persoane cu dizabilități.  

 

Centrul european pentru inovare, educație, 

știință și cultură (ECIESC) este o fundație de 

utilitate publică cu sediul în Gabrovo 

(Bulgaria). Noi realizăm campanii și seminarii de informare, training-uri și conferințe ce au drept 

obiectiv îmbunătățirea cunoștințelor, crearea condițiilor pentru dezvoltarea și succesul tinerilor în 

identificarea soluțiilor inovatoare, încurajarea dezvoltării profesionale a persoanelor defavorizate și 

facilitarea integrării lor sociale, precum și a dezvoltării lor personale și profesionale. 

 

Înființată în 2014, M&M este un prestator de servicii de 

consultanță, training și mobilitate cu sediul în Cornellà 

de Llobregat (Catalonia-Spania). Cateva dintre 

domeniile de expertiză ale M&M sunt: controlul calității 

și analiza nevoilor companiei, programe de calificare și training-uri specializate și VET, precum și 

privind mobilitatea studenților și profesioniștilor. Deținem o profundă abordare pedagogică față de 

fiecare proiect și ne place să ne concentrăm asupra nevoilor reale de învățare ale participanților 

la training-urile noastre.    
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Liepaja este o școală de seară situată în 

Liepaja (Latvia). Este atat o școală primară, 

cat și liceală, pentru tineri și adulți care, din 

diverse motive sociale, nu au reușit să 

dobandească o educație primară și liceală.   

 

 

CE SE ÎNTAMPLĂ ÎN PREZENT CU SiLC?  

Am avut prima noastră întalnire de început trans-națională în Cornellà de LLobregat (Catalonia), 

găzduită de M&M Profuture Training, din 12 pană in 14 octombrie 2016. Această întalnire ne-a dat 

posibilitatea să ne descoperim potențialul ca și grup de bază și să ne identificăm cu mai multă 

precizie publicul țintă și posibilii participanți. Am devenit, de asemenea, mai conștienți de 

unicitatea acestui proiect, întrucat este primul de acest gen, avand drept obiectiv să atingă atat 

diversitatea de varstă, cat și diversitatea culturală în domeniul profesional.  

Am inițiat o perioadă de cercetare acum cateva săptămani, într-un proces ambițios de strangere 

de informații din interviuri complete cu diverși profesioniști, ce are drept obiectiv obținerea unor 

informații de încredere privind nevoile reale ale MSM & EO’S referitor la managementul propriei lor 

diversități interne. Rezultatul acestei perioade de cercetare, ce se va finaliza la sfarșitul lunii aprilie 

2017, va reprezenta baza pentru crearea diverselor instrumente și indicatori de realizare ai 

proiectului …  vă vom menține informați!       

                                                      Vezi mai multe informații despre SiLC la: learningincooperation.eu 


