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SkillBox ЛИДЕРСКИ УМЕНИЯ
ВЪВЕДЕНИЕ
Скъпи БЪДЕЩИ ЛИДЕРИ,
SkillBox ЛИДЕРСКИ УМЕНИЯ е инструмент, създаден за вас. Той ще:
 ви помогне да оцените своите лидерски умения;
 ви предостави възможност да подобрите и усъвършенствате лидерските си умения;
 ви запали да достигнете ново ниво в лидерството, за да проправите пътя си към социално
отговорното лидерство и да се развиете като социално отговорен член на Европейското
общество.
SkillBox ЛИДЕРСКИ УМЕНИЯ се състои от 5 части:
1. ВЪПРОСНИК
2. РЕЗУЛТАТИ
3. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
4. СКАЛА НА РЕЗУЛТАТИТЕ СПОРЕД ЛИДЕРСКИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ
5. МАТЕРИАЛИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЛИДЕРСКИТЕ УМЕНИЯ
За да подобрите лидерските си умения, трябва да преминете през всичките 6 стъпки на SkillBox
ЛИДЕРСКИ УМЕНИЯ:
1. Първо трябва да попълните отговорите си във ВЪПРОСНИК за самооценка (Част 1), за да оцените
настоящите си умения в областта на лидерството.
2. След това трябва да попълните точките си в Част 2. РЕЗУЛТАТИ и да изчислите резултата си.
3. След като сте попълнили резултатите си в Част 2. РЕЗУЛТАТИ, проверете къде се позиционирате в
Част 3. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИТЕ и вижте предложенията, какво да направите след това.
На този етап се идентифицират и обясняват различни нива на лидерски умения, както и връзката
им с реални житейски ситуации и начините, по които трябва да се държи социално отговорният
лидер. Всяко ниво е маркирано в различен цвят.
4. Изчислете резултата си за всяка компетенция според точките от таблица РЕЗУЛТАТИ и ги попълнете
съответно в Част 4. СКАЛА НА РЕЗУЛТАТИТЕ СПОРЕД ЛИДЕРСКИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ. Така ще видите
кои ваши компетенции имат нужда от усъвършенстване. Тази част препраща към материали за
развитие и усъвършенстване на всяка от компетенциите в Част 5. МАТЕРИАЛИ ЗА
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЛИДЕРСКИТЕ УМЕНИЯ.
5. Отворете Част 5. МАТЕРИАЛИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЛИДЕРСКИТЕ УМЕНИЯ. В нея има
информация и препратки (линкове), подходящи, както за оценка на настоящите ви умения, така и
за по-нататъшното им развитие.
6. След като се упражните с МАТЕРИАЛИТЕ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЛИДЕРСКИТЕ УМЕНИЯ, върнете
се отново към Част 1. ВЪПРОСНИК и оценете напредъка си в лидерските качества.
Моля, запомнете - това е само инструмент за самооценка и самоусъвършенстване!
Бъдете възможно най-искрени и това ще ви помогне да станете по-добри бъдещи лидери!
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Обяснение:
В рамките на проекта FETLED - Гъвкави средства за обучение за развитие на лидерски умения, множество
материали, свързани с лидерските умения, бяха прегледани, приложени и тествани в практическия
контекст на мрежата от учебни предприятия и беше създаден SkillBox Лидерски Умения.
Направени бяха проучвания за това кои ключови лидерски умения могат да бъдат развити в учебните
предприятия с акцент върху социално отговорното бизнес поведение.
Учебното предприятие (УП) е компания, управлявана от обучаващите се, която оперира като истински
бизнес. В него се имитират бизнес процедурите, продуктите и услугите на истинско предприятие. Учебното
предприятие наподобява истинска компания по своята форма, организация и функция.

Повече информация за концепцията „учебно предприятие“ можете да намерите на:
https://www.penworldwide.org/about-us/concept/
www.buct.org

Цел на проекта:
Създване на учебни средства и набор от ресурси за развитие и тестване на лидерски умения за обучавани
в учебно-тренировъчни фирми.

Координатор на проекта: LIBA, Литва (Неправителствена организация)
Партньори:
EUROPEN-PENInternational, Германия (Координационен център на Световната организация на учебните
предприятия)
INFORM, Испания (Централа на учебните предприятия)
Център за учебно-тренировъчни фирми, Министерство на образованието и науката, България

2

