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Програма УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ 

Леонардо да Винчи  -  ПАРТНЬОРСТВА 

 

Създаване на интерактивно електронно помагало  

с комикси  

за обучение по предприемачество в сферата на  

професионалното образование и обучение 



Петък е – класът учи за това „Как да имаш бизнес идея и как да я пре-

върнеш в реалност”. През това време Ник си чати и не се интересува 

от това, което се случва в час …  
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Част 6: Мисли като предприемач — Г ърция 

 

Част 3: Раждането на бизнес идея — Дания  

Част 2: Да управляваш собствен бизнес — Италия  

Част 1: А-Б-В за млади предприемачи — България 

Двамата герои се срещат, за да обсъдят възможна кариера в бизнеса и 

предизвикателствата, с които се сблъскваш, когато създаваш малък биз-

нес. Този комик ще ви запознае с основната терминология, свързана с пър-

вите стъпки в бизнеса. 

Какво може да научи героят в учебното предприятие? Една програма за 

обучение, която е ориентирана към квалификация в областта на адми-

нистрацията, туризма и индустрията чрез метода на симулацията. 

Част 4: Предприемачи на бъдещето — Финландия 

Част 5: Друга възможност: Да си самонает — Кипър 

Четирима приятели, които са завършили наскоро професионална гим-

назия, са безработни. Техните усилия да намерят работа в тяхната об-

ласт остават напразни. Те се срещат и обсъждат ситуацията, в която са 

попаднали, и обменят идеи за бъдещето.  

Как да създадеш иновативен фризьорски салон? Един пример за първи-

те стъпки, за това от какво се нуждаеш и кой може да ти помогне.  

Това е историята на трима приятели, които се опитват да измислят какво 

да правят след като завършат училище.  

Като „управляват собствен бизнес“ в тренировъчно предприятие, те мо-

гат да оценят възможността да имат свое предприятие вбъдеще.  
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh 

euismod tincidunt ut lacreet dolore magna 

aliguam erat volutpat. Ut wisis enim ad min-

im veniam, quis nostrud exerci tution ul-

lamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 

ea commodo consequat. Duis te feugifacilisi. 

Duis autem dolor in hendrerit in vulputate 

velit esse molestie consequat. 
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