
 

 

      Projekto nr. 2019-1-FI01-KA204-060743 

Bendrai finansuojama Europos Sąjungos Erasmus+ programos 
"Europos Komisijos parama rengiant šį leidinį nėra turinio patvirtinimas, kuris atspindi tik autorių pažiūras, ir Europos Komisija negali 
būti laikoma atsakinga už bet kokį jame esančios informacijos panaudojimą."   
 

Nuskaitykite, kad 

sužinotumėte 
daugiau! 

 

Laimėti internete | Naujienlaiškis Nr. 2 2022 m. kovo 

mėn. 
 

WinOnLine europinis Erasmus+ KA2 

projektas, prasidėjęs 2019 m. spalį, sugebėjo 
pasiekti daugumą užsibrėžtų tikslų ir turi būti 
baigtas iki 2022 m. gegužės pabaigos kaip ir 

buvo pranešta pirmajame informaciniame 

biuletenyje, kurį galite rasti čia. 

 

Mokymų ir mentorystės kursai moterims e-versliinkėms: 

 

Projekto mokymų ir mentorystės 
kursai, kuriems jau rengiamos ir 

vertinimo anketos, buvo parengti 

atlikus 2 internetines apklausas visose 

šalyse partnerėse, 7 tikslinių grupių 
seminarus ir daugybę nuotolinių 
partnerių susitikimų. 

 

Iki šiol vykdytų veiklų rezultatai ir grįžtamasis ryšys prisidėjo prie sukūrimo veiksmingo 
mokymų kurso, kurį sudaro 7 moduliai ir priedas. Mokymų kurse yra daugiausia informacijos, 
reikalingos moterims, kad jos dinamiškai ir saugiai įsitrauktų į e-verslo pasaulį. Mokymų kursas 
siūlo platų profesinį orientavimą, kaip sukurti, išlaikyti, vykdyti ir plėtoti e-verslą, įgyjant 
svarbiausius įgūdžius, kad jums pasisektų. 

 

Tuo tarpu mentorystės kursas yra labiau mentoriaus ir kuruojamojo bendravimas, kurio tikslas 

– į karjerą orientuotas procesas, kurio metu kvalifikuotas ir patyręs mentorius kuruojamajam 

pasiūlys pagalbą, supažindins su tinklų kūrimu ir būdais, kaip įgyti finansinių išteklių, bei 

suteiks visapusiškų žinių apie „e-verslo visatą“.  

 

Mokymų kurso pilotavimas 

Bandomieji užsiėmimai vyks visose šalyse partnerėse, kad mokymų kursą galėtų išbandyti ir 
naudoti moterys, vyresnės nei 40 metų moterys, norinčios tapti e-verslininkėmis, pradėti savo 
el-verslą, patekiti į darbo rinką ar į ją grįžti po pertraukos. Atlikus pilotavimą, bus 
apibendrinami dalyvių atsiliepimai ir baigtas rengti e-mokymų kursas. 

https://winonline.training/
https://winonline.training/our-1st-newsletter/
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Pilotavimo pradžios datos kiekvienoje šalyje: 
 

Ispanija: 2022 m. Vasario 14 d.,   Kipras: 2022 m. Kovo 10d., 

Suomija: 2022 m. vasario 28 d.,   Lietuva: 2022 m. Balandžio 6 d., 

Italija: 2022 m. vasario 28 d.,   Graikija: 2022 m. Kovo 14 d. 

 

 

Projekto veikla: 

▪ Mokymų kurso pilotavimas kiekvienoje projekto partnerio šalyje, kad partneriai galėtų 

parengti e-platformos turinį. 
▪ Vaizdo įrašo, kur užfiksuoti pokalbiai su moterimis e-verslininkėmis, įgyvendinimas 

kiekvienoje projekto partnerių šalyje.   
 

 

 

 

 

Apsilankykite projekto 

internetinėje svetainėje! 

https://winonline.training/ 

Sekite mus socialinaime 

tinkle Facebook! 

@winonline.eu  


