
      Proj.no: 2019-1-FI01-KA204-060743 

 

 

 
 

"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the  
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein." 
 

           

      

 

  

Win On-Line| Ενημερωτικό Δελτίο No.3  

Μάϊος 2022 

 



      Proj.no: 2019-1-FI01-KA204-060743 

 

 
 
 

 

Ξεκινώντας τον Οκτώβριο του 2019, το 

ευρωπαϊκό έργο WinOnLine Erasmus+ 

KA2, είναι σχεδόν έτοιμο να 

ολοκληρωθεί, ενώ οι εταίροι έχουν 

επιτύχει την υλοποίηση των 

περισσότερων στόχων τους. 

Μάθετε περισσότερα: 
▪ Το 1ο Ενημερωτικό Δελτίο εδώ. 
▪ Το 2ο Ενημερωτικό Δελτίο εδώ. 

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα στην Κύπρο: 

 

Οι εταίροι του προγράμματος Win On-

Line πραγματοποίησαν μια τριήμερη 

εκπαιδευτική δραστηριότητα στη 

Λευκωσία της Κύπρου από τις 4 έως τις 

6 Απριλίου 2022. 

Αφού διεξήχθη η πιλοτική εφαρμογή 

του Εκπαιδευτικού Προγράμματος και 

πρόκειται να ξεκινήσει η πιλοτική 

εφαρμογή του Προγράμματος Mentoring σε κάθε χώρα-εταίρο, η κοινοπραξία του έργου, 

είχε συνοψίσει τα σχόλια και τις παρατηρήσεις για κάθε διαδικασία. Κατά τη διάρκεια της 

εκπαιδευτικής δραστηριότητας στην Κύπρο οι εκπρόσωποι από όλες τις χώρες μοιράστηκαν 

τις εμπειρίες τους. Ο κύριος στόχος της δραστηριότητας ήταν η αξιολόγηση και των δύο 

προγραμμάτων. 

Όλοι οι εταίροι δήλωσαν ότι η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος 

για γυναίκες που θέλουν να γίνουν e-επιχειρηματίες και να ξεκινήσουν το δικό τους 

ηλεκτρονικό επιχειρείν τονίζει την δυναμική του προγράμματος Win On-Line. Ο αριθμός των 

συμμετοχών στην πιλοτική διαδικασία κάθε χώρας ήταν εντυπωσιακές. Η e-

επιχειρηματικότητα είναι σαφώς ένας δημοφιλής τομέας ενασχόλησης μεταξύ των γυναικών 

άνω των 40 ετών. 

Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής δραστηριότητας στην Κύπρο, πραγματοποιήθηκε επίσης 

μία λεπτομερής παρουσίαση των κυριότερων σημείων της διαδικασίας του mentoring από 

έμπειρους επαγγελματίες του χώρου. Τρεις μέντορες από την Κύπρο και ένας μέντορας από 

την Ιταλία ήταν παρόντες στη δραστηριότητα και μοιράστηκαν τις εμπειρίες, την τεχνογνωσία 

και την αγάπη τους για το mentoring σε γυναίκες που εισέρχονται στον κόσμο του 

ηλεκτρονικού επιχειρείν. 

https://winonline.training/our-1st-newsletter/
https://winonline.training/wp-content/uploads/2022/03/WinOnLine_2nd_Newsletter_final_GR.pdf
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Συνολικά, η εκπαιδευτική δραστηριότητα ήταν εξαιρετικά παραγωγική και αποτελεσματική. 

Έγιναν σημαντικές παρατηρήσεις από κάθε εταίρο, ενώ η συζήτηση με τους μέντορες ήταν 

πολύ χρήσιμη για την υλοποίηση της διαδικασίας mentoring. 

Γνωρίστε τους Μέντορες: 

Από την Κύπρο: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από την Ιταλία: 

Laura Mari 

Σύμβουλος, Εκπαιδευτής, Προσωπικός, 

Επαγγελματικός & Αθλητικός Coach 

Ως Μέντορας, έκανε τις ανθρώπινες σχέσεις 

«εξέδρα εκτόξευσης» για μάθηση και 

Ελένη Εκκέση 

BA Hons Degree στις Επικοινωνιακές 
και Γραφιστικές Τέχνες από το  
Πανεπιστήμιο Middlesex Ηνωμένο 
Βασίλειο 

Μεταξύ των ιδρυτών της 

Telia&Pavla BBDO 

Ιδιοκτήτρια της “Ekkeshi 
Consultants”  

“Η δημιουργική διαδικασία, 

ανεξαρτήτως θέματος, είναι και 

θα είναι πάντα εκπλήρωση και 

ικανοποίηση για μένα.” 

 

 

 

 

 

Έλενα Τάνου 

BA στην Διοίκηση Ταξιδιωτικών και 
Τουριστικών Επιχειρήσεων  

Ευρωπαϊκή Πρεσβευτής των 
Γυναικών Επιχειρηματιών Κύπρου 

Αντιπρόεδρος του Κυπριακού 
Φόρουμ Ακεραιότητας 

Αντιπρόεδρος του Διεθνούς 
Εμπορικού Επιμελητηρίου Κύπρου 

" Μόνος μπορείς να κερδίσεις 

παιχνίδια, με μια ομάδα, όμως 

μπορείς να κερδίσεις 

πρωταθλήματα " 

 

 

Ρίτα Χατζηλοΐζου-Καρατζιά 

Συνιδρύτρια , Εμπορική & 

Επιχειρησιακή Διευθύντρια στην  

SocialWiz 

“Η εμπειρία μου κατά τη διάρκεια 

του mentoring και της 

ενθαρρυντικής καθοδήγησης στην 

ομάδα μου από έξυπνους και 

ταλαντούχους εκπαιδευόμενους, 

με σκοπό να αναπτύξουν 

περαιτέρω την επιχειρηματική 

τους ιδέα και να διερευνήσουν τις 

δυνατότητες της e-

επιχειρηματικότητας, ήταν 

ταυτόχρονα επιβράβευση και 

έμπνευση.” 
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εκπαίδευση και, ως Coach, την επίτευξη των στόχων απόδοσης. 

 

Επόμενες Δραστηριότητες: 

▪ Έναρξη του Προγράμματος Mentoring στις χώρες των εταίρων του έργου και 

οριστικοποίηση του περιεχομένου της ψηφιακής πλατφόρμας. 

▪ Βίντεο με συνεντεύξεις επιτυχημένων γυναικών που αναδείχθηκαν στο χώρο της e-

επιχειρηματικότητας.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Σαρώστε για περισσότερα ! 

 

 

Επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας! 

https://winonline.training/ 

Ακολουθήστε μας στο 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

