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Nuskaitykite, kad 

sužinotumėte 
daugiau! 

 

Kas yra WinOnLine? 

„WinOnLine“ – europinis Erasmus+ KA2 projektas, prasidėjęs 2019 m. spalį. Juo siekiama 
patenkinti individualizuotus moterų, vyresnių nei 40 metų ir norinčių tapti e-verslininkėmis, 
poreikius, jas mokant ir padedant joms kurti savo e-verslą ir atsižvelgiant į jų specialiuosius 
poreikius, prioritetus ir galimybes. 

 

Projekto tikslai 

● Geresnis moterų lūkesčių ir poreikių mokymosi aplinkoje supratimas, susijęs su 
naujomis technologijomis ir e-verslumu. 

● Patobulintos žinios ir naudojimasis pedagoginėmis priemonėmis bei naujomis 

technologijomis ugdant moteris, vyresnes nei 40 metų ir turinčias žemus 
skaitmeninius ir verslumo įgūdžius. 

● Keitimasis gerąja patirtimi tarp partnerių. 

● Sukurti skaitmeninių ir verslumo įgūdžių ugdymo teoriniai pagrindai žemos 
kvalifikacijos ir (arba) žemos kvalifikacijos moterims, vyresnėms nei 40 metų. 

● Susipažinkite su žemos ir (arba) žemos kvalifikacijos moterimis, vyresnėmis nei 40 
metų, kaip įvairiapuse besimokančiųjų suaugusiųjų grupe, kuriai ugdymas rengiamas 

pagal jų poreikius ir jiems.

Tikslinės grupės 

„WinOnLine“ skirta 
darbo neturinčioms 
moterims, vyresnėms 
nei 40 metų, kurios 
susiduria su sunkumais 

patekti į darbo rinką ar sugrįžti į ją ir nori 
būti e-verslininkėmis, tačiau turi žemus 
skaitmeninius ir verslumo įgūdžius. 
Antrinė tikslinė grupė – suaugusiųjų 
mokymo organizacijos, 

mokytojai/instruktoriai, kurie turės 
galimybę pritaikyti ir įgyvendinti inovatyvią 
mokymo programą, ypač orientuotą į 
moterų e-verslumą.  

Rezultatai 

▪ Esamos 

novatoriškos ir 

veiksmingos praktikos 

ir priemonių, skirtų 
moterų e-verslumui, 

sąvadas 

▪ Internetiniai mokymai moterims  

e-verslininkėms 

▪ Mentorystė  
 

▪ Vadovas kaip tapti e-verslininkėmis. 

 

▪ Vaizdo įrašas, skirtas moterų  e-

verslininkių statuso kėlimui.

Internetinės apklausos 

Projekto partneriai atliko dvi internetines apklausas, siekdami 

surinkti reikalingą informaciją projekto įgyvendinimui.  
Pirmoji buvo skirta verslumo/moterų e-verslumo mokymų 
teikėjams, ekspertams, profesionalams ir mentoriams. Jos 

tikslas - ištirti veiksmingiausias priemones ir praktikas mokant moteris kurti savo verslą/e-

verslą.  
Antroji internetinė apklausa, skirta moterims, norinčioms tapti e-verslininkėmis, ir ja buvo 

siekiama nustatyti žinių lygį, įgūdžių ir kompetencijų, susijusių su verslumu, trūkumą ir 
lūkesčius iš e-verslumo mokymų programos.

https://winonline.training/
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Fokuso grupės ir internetiniai seminarai 

Visi projekto partneriai savo šalyse organizavo seminarus, siekdami bendrauti ir informuoti 

moteris, vyresnes nei 40 metų moteris ir norinčias tapti e-verslininkėmis, apie projekto tikslus 
ir numatomus rezultatus. 

 

Projekto veiklos 

▪ Internetinių e-verslumo mokymų kurso kūrimas.  

▪ E-verslumo mokymų kurso pilotavimas Suomijoje, Graikijoje, Italijoje, Kipre, Lietuvoje 

ir Ispanijoje. 

▪ Mentorystės sesijų rengimas. 

 

Susitikite su projekto partneriais 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apsilankykite projekto 

internetinėje svetainėje! 

https://winonline.training/ 

Sekite mus 

socialiniame tinkle 

Facebook! 


