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Συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
«Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δε συνιστά έγκριση του περιεχομένου, καθώς αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο 

των συγγραφέων και η Επιτροπή δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή.» 

 

Σαρώστε για 

περισσότερα! 

Win On Line | Ενημερωτικό Δελτίο Αρ.2 Μάρτιος 2022 

 
Το WinOnLine, ένα Ευρωπαϊκό έργο Erasmus+ KA2, που 
ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019, βρίσκεται σε φάση 
ολοκλήρωσης των περισσότερων στόχων που έχει θέσει, και 
θα οριστικοποιηθούν στο τέλος Μαΐου 2022 

Κατά την εκκίνησή του στο πρώτο Ενημερωτικό δελτίο που 
έχει εκδοθεί εδώ. 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και Πρόγραμμα Mentoring 
(Συμβουλευτικής Υποστήριξης) για γυναίκες e-επιχειρηματίες: 

 

Το online εκπαιδευτικό πρόγραμμα και το online 
πρόγραμμα Mentoring (Συμβουλευτικής Υποστήριξης) του 
έργου, βρίσκονται σε φάση οριστικοποίησης αφού 
προηγήθηκαν: δύο (2) διαδικτυακές έρευνες στις χώρες 
των εταίρων του έργου, επτά (7) εργαστήρια που 
συμμετείχαν στοχευμένες ομάδες, και πολυάριθμες 
online συναντήσεις των εταίρων, ενώ παράλληλα 
ετοιμάζονται ερωτηματολόγια αξιολόγησης κα για τα δύο 
αυτά παραδοτέα.  

 

Τα αποτελέσματα και η ανατροφοδότηση από τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν έως τώρα, 
συνέβαλλαν ώστε να αναπτυχθεί ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με 
επτά (7) διδακτικές ενότητες και ένα παράρτημα, τα οποία περιλαμβάνουν όσο το δυνατό 
περισσότερες απαιτούμενες πληροφορίες, ώστε οι γυναίκες να εισέρχονται στον κόσμο της e-
επιχειρηματικότητας δυναμικά και με ασφάλεια.   

Συνοπτικά, προσφέρει μια ευρείας κλίμακας επαγγελματική καθοδήγηση στο πως να μπορεί 
κάποιος/α να δημιουργεί, διατηρεί, λειτουργεί και αναπτύσσει μια e-επιχείρηση αποτελεσματικά, 
αποκτώντας τις πλέον απαραίτητες δεξιότητες για να επιτύχει.  

 

Παράλληλα, το πρόγραμμα Mentoring (Συμβουλευτική υποστήριξη) αποτελεί επικοινωνία μεταξύ 
μέντορα και εκπαιδευόμενου/ης, που στοχεύει σε μια διαδικασία προσανατολισμού στην 
επιχειρηματική ιδέα, όπου οι εκπαιδευόμενοι/ες θα λάβουν στήριξη, δικτύωση, και τρόπους 
απόκτησης χρηματοδοτικών πόρων, επαφών και γνώσης για το «e-επιχειρηματικό σύμπαν» από 
έναν/μία καταξιωμένο/η και έμπειρο/η μέντορα.  

 

Έναρξη του Εκπαιδευτικού Προγράμματος:  

Η έναρξη του Εκπαιδευτικού Προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στις Χώρες όλων των 

Εταίρων του έργου, με στόχο να γνωστοποιηθεί το πρόγραμμα σε γυναίκες άνω των 40 ετών, 

οι οποίες ενδιαφέρονται  να γίνουν e-επιχειρηματίες και να ξεκινήσουν τη δική τους e-

επιχείρηση, να ενταχθούν, ή επανενταχθούν στην αγορά εργασίας. 

https://winonline.training/
https://winonline.training/our-1st-newsletter/
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Ημερομηνίες έναρξης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος στις Χώρες 

των Εταίρων: 

 

Ισπανία: 14 Φεβρουαρίου 2022   Κύπρος: 10 Μαρτίου2022 

Φινλανδία: 28 Φεβρουαρίου 2022  Λιθουανία: 6 Απριλίου 2022 

Ιταλία: 28 Φεβρουαρίου 2022   Ελλάδα: 14 Μαρτίου 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Επόμενες Δραστηριότητες: 

▪ Έναρξη του Εκπαιδευτικού Προγράμματος για γυναίκες e-επιχειρηματίες στις χώρες 

των εταίρων του έργου, και οριστικοποίηση της ψηφιακής εκπαιδευτικής 

πλατφόρμας. 

▪ Βίντεο για την προώθηση και την ενίσχυση της γυναικείας e-επιχειρηματικότητας με 

συνεντεύξεις Ελληνίδων επιτυχημένων e-επιχειρηματιών.   
 

 

 

 

 

 

Επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας ! 

https://winonline.training/ 

Ακολουθείστε μας στο Facebook! 

@winonline.eu  

https://www.facebook.com/winonline.eu
https://winonline.training/
https://winonline.training/
https://www.facebook.com/winonline.eu
https://winonline.training/partners/

