
 

 
Проект 

Girls Lead: Подпомагане на младите жени да се реализират като социални 
предприемачи и да поемат лидерски роли в живота си  

 

 

 

НАРЪЧНИК ЗА САМООБУЧЕНИЕ 

Програма за развиване на лидерски умения сред 
момичетата 

 

Проект №: 2018-UK01-KA205-047767.  

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящият документ 
отразява само личните виждания на своя автор и от Комисията не може да бъде търсена 
отговорност за използването на съдържащата се в него информация.   
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Здравейте, момичета! 

Пред вас е Наръчник за самообучение, който ще ви помогне да използвате по-ефективно 
възможностите на сайта www.girls-lead.eu и в частност пространството за учене /Learning 
Space/, за да развиете лидерски качества, които да ви помогнат за успешна житейска и 
професионална реализация като социални предприемачи.  

Страницата е разработена в рамките на проекта „Girls lead“, който цели да стимулира 
инициативността на млади момичета и жени да развиват своите лидерски умения и да 
им помогне да реализират своите предприемачески идеи.  

 

Ето и стъпките, през които трябва да преминете по време на своето самостоятелно 
обучение: 

За да достигнете до секцията „Стани лидер“ (BECOME A LEADER), кликнете върху 
съответния бутон в основното меню (намира се в горната част на страницата) или на 
стрелката в основния екран. 

http://www.girls-lead.eu/


 

 

Girls Lead: Supporting young women into finding their place as 
social entrepreneurs and in taking on leadership roles in early life 

Project Ref: 2018-UK01-KA205-047767  
 

 

 3 

Следващата стъпка е да влезете в пространството за учене (LEARNING SPACE). 

 

Тук ще намерите: 

1. Настоящия Наръчник за самообучение 
2. Обучителни видеа 
3. Обучителните модули на английски, български, румънски, гръцки, френски и 

испански. 
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В раздела с обучителните видеа (STUDY VIDEOS) ще намерите 6 кратки видеа за 
различните лидерски стилове и типичните поведения. Те са изработени специално за 
вашето обучение и ще ви помогнат да разберете как поведението на лидера се отразява 
на група, с която лидерът работи. В тях ще видите някои от характеристиките на 
различните лидерски стилове и ще разберете кое е правилното поведение на лидера. 
Тези видеа ще ви помогнат също и по-лесно да разпознавате добрия стил на 
ръководство. Също така, някои от упражненията в обучителните модули са свързани с 
тези видеа. 

 

Избирайки предпочитания от вас език, вие стигате до обучителния курс Become a Leader, 
който е съставен от 6 модула: 

Модул 1 „Кой съм аз?“ – Личностно развитие (Module 1 ”Who am I?” – Personal 
Development) 

Модул 2 „Лидер ли съм?“ – Лидерски умения (Module 2 ”Am I a Leader?” – Leadership 
skills) 

Модул 3 „Накъде отивам?“ – Създаване на визия (Module 3 ”Where am I going?” – 
Visioning) 

Модул 4 „Как да накарам другите да ме чуят?“ – Комуникация (Module 4 ”How do I make 
myself heard?” – Communication) 

Модул 5 „Мога ли да разрешавам проблеми“ – Креативно разрешаване на проблеми 
(Module 5 ”Can I solve Problems?” – Creative Problem Solving) 

Модул 6 „Как да стана най-добрият?“ – Междуличностни отношения (Module 6 
”Becoming the Best?” – Interpersonal skills) 

Препоръчваме ви да преминете през всички модули последователно, но е възможно да 
подходите избирателно по ваше усмотрение. 

Всеки от модулите е съставен от различен брой (2 до 5) секции (Units). Например в 
Модул 1 има 4 секции. 
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Тук също препоръчваме отделните секции да се разглеждат последователно от първата 
към последната, за да се проследи логиката на представената тема. 

Всяка секция съдържа: 

1. Теоретична част 
2. Упражнения и/или въпроси за саморефлексия  
3. Допълнителни материали, свързани с темата, напр.: линкове към интересни 

статии, видеа или упражнения 
4. BACK бутон за връщане към началната страница на модула. 
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Тук също препоръчваме да се придържате към предложената в съответната секция 
последователност. Така ще можете да формирате цялостна представа за визираната в 
секцията под-тема. 

Теоретичните елементи обикновено са формулирани като въпрос. Например: „Какво е 
мисия?“, „Какво е стратегия?“ и т.н.. Те обхващат основни теории/модели, свързани с 
темата на секцията, определения на термини, схеми и модели и др. 

 

В различните модули и секции упражненията са различни. Някой от тях са под формата 
на онлайн-въпросници за проверка на знанията, придобити от теоретичната част – 
изпълнявайки упражнението докрай ще разберете дали отговорите ви са правилни или 
трябва да се върнете и да коригирате някои от тях; други са онлайн-тестове, описания на 
случаи, обучителни видеа с въпроси за анализ или просто въпроси за саморефлексия, на 
които трябва да отговорите. 

 

Във всяка секция има и допълнителни материали, в които са посочени множество връзки 
към различни публикации по темата. Не ги пропускайте, защото те ще ви помогнат да 
разширите и обогатите знанията си по конкретната тема. 

 

Това са накратко нашите предварителни насоки за вашето самостоятелно преминаване 
през GirlsLead програмата за развиване на лидерски умения. Постарали сме да направим 
всичко в този обучителен комплект възможно най - ясно и лесно за самостоятелна 
работа, но ако все пак ако ви възникнат въпроси, можете да се свържете с някоя от 
организациите-партньори по проекта. Ще намерите координатите ни в секцията ABOUT 
THE PROJECT. Ние с удоволствие сме на ваше разположение за допълнителни насоки и 
разяснения. 

 

И в заключение – за да извлечете максимална полза от всички Girlslead ресурси -  
преминавайте през цялата програма, мислейки за своята крайна и най-важна цел – да 
реализирате идеите си и непрекъснато да се развивате. Само от вас зависи да постигнете 
мечтите си! 

И не забравяйте: 

„Каквито и да бъдете, бъдете добри!“ 

Ейбрахам Линкълн 


