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Europos Komisijos parama šio leidinio leidybai nereiškia, kad pritariama jo turiniui, kuris atspindi tik autorių požiūrį, ir Komisija negali 

būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateiktos informacijos panaudojimą. 
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2019 m. spalio mėn. prasidėjęs Erasmus+ KA2 
europinis projektas WinOnLine jau beveik 
baigtas, taigi trumpai apie tai, kaip pavyko 
įgyvendinti daugumą projekto tikslų.  

Sužinoti daugiau galite čia: 

▪ Pirmasis naujienlaiškis. 
▪ Antrasis naujienlaiškis. 

 

Win On-Line mokymų veikla Kipre: 

 

2022 m. balandžio 4-6 d., „Win On-Line“ 

partneriai surengė trijų dienų mokymus 

Nikosijoje, Kipre. 

Po to, kai kiekvienoje šalyje partnerėje 

buvo atliktas mokymo programos 

bandomasis projektas ir netrukus 

prasidės mentorystės programos 

bandomasis projektas, partneriai 

apibendrino savo pastabas ir pastebėjimus. Mokymų Kipre metu savo patirtimi dalijosi visų 

šalių atstovai. Pagrindinis šios veiklos tikslas buvo įvertinti abi programas. 

Visi partneriai teigė, kad internetinės mokymo programos, skirtos moterims, norinčioms tapti 

e. verslininkėmis ir pradėti savo e. verslą, įgyvendinimas projekte „Win On-Line“ įgauna 

pagreitį. Kiekvienos šalies partnerės dalyvavimas bandomajame procese buvo įspūdingas. 

Akivaizdu, kad e. verslas yra populiarus sektorius, kuriuo domisi vyresnės nei 40 metų moterys. 

Mokymų Kipre metu  partneriai taip pat susipažino su mentorystės proceso akcentais, 

kuriuos pateikė mentorystės ekspertai.  Veikloje dalyvavo trys mentoriai iš Kipro ir vienas 

mentorius iš Italijos, kurie dalijosi savo patirtimi ir žiniomis su moterims, pradedančioms 

dirbti e. verslo pasaulyje. 

Apskritai mokymo veikla buvo labai produktyvi ir efektyvi. Kiekviena šalis pateikė naudingų 

pastabų, o diskusija su mentoriais buvo labai naudinga įgyvendinant mentorystės procesą. 

 

 

 

https://winonline.training/
https://winonline.training/our-1st-newsletter/
https://winonline.training/wp-content/uploads/2022/03/WinOnLine_2nd_Newsletter_final_GR.pdf
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Susipažinkite su mentoriais: 

Iš Kipro: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš Italijos: 

Laura Mari 

Konsultantė, trenerė, gyvenimo, verslo 

ir sporto trenerė 

Būdama mentore, ji pasirūpino, kad 

žmogiškieji santykiai taptų „atspirties 

tašku“ mokymuisi ir mokymui, o 

būdama trenere - veiklos tikslams 

pasiekti. 

Eleni Ekkeshi 

Komunikacijos ir grafinio meno 

bakalauro laipsnis su pagyrimu, 

Middlesex universitetas, Jungtinė 

Karalystė. 

Viena iš Telia&Pavla BBDO įkūrėjų. 

 “Ekkeshi Consultants” savininkė. 

“Kūrybinis procesas, 

nepriklausomai nuo temos, man 

yra ir visada bus išsipildymas ir 

pasitenkinimas.” 

 

 

 

 

 

Elena Tanou 

Kelionių ir turizmo vadybos 
bakalauro laipsnis. 

Kipro Europos moterų verslininkių 
ambasadorė. 

Kipro sąžiningumo forumo 

viceprezidentė. 

Tarptautinių prekybos rūmų Kipre 

viceprezidentė 

"Vienas galite laimėti rungtynes, 

tačiau su komanda galite laimėti 

čempionatus." 

 

 

Rita Hadjiloizou-Karatzia 

Viena iš "SocialWiz" įkūrėjų, rinkodaros ir 

operacijų vadovė 

 “Mentorystė ir sumanių bei 

talentingų studentų grupės 

skatinimas toliau plėtoti savo 

verslo idėją ir tyrinėti e. 

verslumo galimybes buvo ir 

naudingas ir įkvepiantis. Sveikinu 

Eurosuccess ir jos partnerius 

sukūrus puikią priemonę 

moterims, norinčioms tapti e-

verslininkėmis! 

!” 
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Mūsų veikla: 

▪ Bandomasis mentorystės programos diegimas kiekvieno partnerio šalyje, kad 

partneriai galėtų galutinai parengti e. platformos turinį. 

▪ Vaizdo įrašų su interviu su e. verslininkėmis kiekvienoje apskrityje įgyvendinimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuskaitykite, kad sužinotumėte daugiau! 

 

Apsilankykite mūsų svetainėje! 

https://winonline.training/ 

Sekite mus Facebook! 

@winonline.eu  

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

