
Τι αφορά το WIN on-line?
Το WIN on-line είναι ένα Ευρωπαϊκό Έργο 
που επικεντρώνεται στις γυναίκες.

Στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση 
των γυναικών για να γίνουν e-επιχειρηματίες.

Ομάδα-Στόχος είναι οι γυναίκες άνω των 40 
ετών με χαμηλές ψηφιακές δεξιότητες και 
επιχειρηματικές γνώσεις, που οραματίζονται τη 
δική τους e-επιχείρηση.

•    Βελτίωση των ψηφιακών και επιχειρηματικών 
     δεξιοτήτων γυναικών άνω των  40 ετών.

•    Καλύτερη κατανόηση των αναγκών και των   
     προσδοκιών των γυναικών, σε ό,τι αφορά 
    την εκπαίδευση τους σε νέες τεχνολογίες 
     και την e-επιχειρηματικότητα.

•   Mentoring γυναικών με καινοτόμες ιδέες , για να 
     δημιουργήσουν την προσωπική τους πετυχημένη 
     πορεία.

•    Ενδυνάμωση των γυναικών, προκειμένου να 
     οραματιστούν καριέρα στο e-επιχειρείν.

•    Δημιουργία των βασικών θεωρητικών δομών για 
     την υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος 
     με αντικείμενο την απόκτηση ψηφιακών και 
     επιχειρηματικών δεξιοτήτων από γυναίκες άνω 
      των 40 ετών, με χαμηλή ειδίκευση και ελλιπή  
     επαγγελματικά προσόντα.

• Εκπαίδευση γυναικών άνω των 40 ετών, πως  

   να δημιουργήσουν τη δικής του e-επιχείρηση 

   και να γίνουν e-επιχειρηματίες.

• Προώθηση καινοτόμων προσεγγίσεων για 

  το πως μπορούν να γίνουν e-επιχειρηματίες.

• Δ η μ ιο υ ργ ία  ενό ς  ε κ π α ιδ ε υ τ ι κ ο ύ  π ρ ο -

  γράμματος, το οποίο θα ανταποκρίνεται  

  στις ατομικές ανάγκες και  προσδοκίες  

  των γυναικών με ελλιπείς ψηφιακές δεξιό-

   τητες, που θέλουν να γίνουν e-επιχειρηματίες.
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Εταίροι
Το πρόγραμμα υλοποιείται από 7 εταίρους από την 
Φινλανδία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, 
την Κύπρο και τη Λιθουανία.

Ylä-Savo Vocational  Col lege  (Συντονιστής 
Ετα ίρ ο ς ) :  Κ ολ λέγ ιο  ε π αγ γε λ μ ατ ι κ ή ς  ε κ -
παίδευσης στην Φινλανδία.

p-consulting: Eταιρεία πληροφορικής και εκ-
παίδευσης στην Πάτρα (Ελλάδα).

 Ένωση Γυναικών Πάτρας :  Φιλανθρωπικός 
ο ργαν ισ μ ό ς  π ρ ο σ τασ ία ς  κ α ι  εν ί σ χ υ σ η ς  
γυναικών και ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Apid :   Ένωση εργοδοτών γ ια  τη  στήριξη  
τ ων  γ υνα ι κ ών  ε π ιχε ι ρη μ α τ ιών  ( Ι τ α λ ία ) .

Errotu: Γυναικεία start-up αρχιτεκτόνων, με 
ειδίκευση τη διαμόρφωση χώρων για άτομα 
με άνοια (Ισπανία).

Eurosuccess:  Οργανισμός συμβουλευτικής και 
εκπαίδευσης στην Κύπρο.

LESTU: Οργάνωση εκπαιδευτικών στην 
Λιθουανία.

 

Σαρώστε για περισσότερα!

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.» https://winonline.training/
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