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Erasmus+ -ohjelmasta osarahoitettu Ohjelma Euroopan unionin 
"Euroopan komissio tukee tuotantoon tämä julkaisu ei merkitse vahvistusta sisällölle, joka heijastaa  
 ainoastaan tekijöiden näkemykset, eikä komission voida katsoa olevan vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä."   

 

Skannaa 

saadaksesi 

lisätietoja! 

 

Koulutuskokonaisuuksien pilotointi järjestetään kussakin kumppanimaassa. Testiryhmä koostuu yli 40 vuotiaista naisista, jotka 

ovat kiinnostuneita e-yrittäjyydestä sekä verkkoliiketoiminasta. Palautteiden perusteella hankeryhmä analysoi ja mahdollisesti 
tekee vielä korjauksia koulutuskokonaisuuteen. Tämän jälkeen koulutuskokonaisuus on valmiina laajempaan käyttöön. 

 

Win On Line-| Uutiskirje nro.2 maaliskuu 2022 

 

Lokakuussa 2019 alkanut WinOnLine 

Erasmus+ KA2 -hanke on onnistunut 

saavuttamaan suurimman osan sille 

asetetuista tavoitteista ja se on määrä saada 
päätökseen toukokuun 2022 loppuun 
mennessä. Hankkeen aikaisemmin 

julkaiseman uutiskirjeen pääset lukemaan 

täällä. 

Koulutus- ja mentorointi 

kokonaisuus 

e-yrittäjyydestä naisille: 

 

Takana on hankkeeseen osallistuvissa 

kumppanimaissa suoritetut kaksi kyselyä, 

seitsemän kohderyhmä-työpajaa ja lukuisia 

kumppaneiden välisiä verkkokokouksia. Nyt hankkeen koulutus- ja mentorointikurssit ovat 

valmiita sekä molempien arviointikysymyksiä valmistellaan. 

 

Tähän mennessä toteutettujen materiaalien ja toimien tulokset sekä saatu palaute edistivät 

erittäin tehokasta koulutusohjelmaa. Koulutusohjelma sisältää seitsemän osa-aluetta sekä 

lisämateriaalia. Materiaalin avulla naiset saavat monipuolisesti osaamista ja tietoja, joita he 

tarvitsevat päästäkseen mukaan verkkoliiketoiminnan maailmaan dynaamisesti ja 

turvallisesti. Se tarjoaa laajan valikoiman ammatillista ohjausta, miten luoda, ylläpitää, johtaa 
ja kasvattaa verkkoliiketoimintaa riittävästi, sekä kuinka hankkia tärkeimmät taidot 
menestyäkseen. 

 

Mentorointikurssi on suunnattu mentoroinnista kiinnostuneille henkilöille ja sen tavoitteena 

on terävöittää uraa ja suunnitelmia. Mentoroitavalle tarjotaan tukea, verkostoitumisen 

mahdollisuuksia sekä tapoja hankkia taloudellisia resursseja, kontakteja ja tietoa 

"verkkoliiketoiminnan universumista" ammattitaitoisen ja kokeneen mentorin toimesta.  

 

Kurssin pilotointi: 

https://winonline.training/
https://winonline.training/our-1st-newsletter/
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Pilotoinnin aloituspäivämäärät kussakin maassa: 
 

Espanja : 14.2.2022 

Kypros : 10.3.2022   

Suomi : 28.2.2022 

Liettua : 6.4.2022  

Italia  : 28.2.2022 

Kreikka : 14.3.2022  

 

 

 

 

 

 

 

Seuraavat toimintamme: 

▪ Koulutuskurssin pilotointi kussakin kumppanimaassa, jotta kumppanit voivat 

viimeistellä e-alustan sisällön. 
▪ Videon toteutus naispuolisten e-yrittäjien haastattelu kussakin kumppanimaassa.  

 

 

 

 

 

Käy verkkosivustollamme! 

https://winonline.training/ 

 

Seuraa meitä Facebookissa! 

@winonline.eu  

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

