Workshoppien antia Galwayssa
Osallistuin neljänteen Euroopan liiton konferenssiin. Ensimmäisen kerran oli Munchenissä 2009, sen jälkeen
Sorrennossa Italiassa, Zurichissä Sveitsissä ja nyt Galwayssa. Euroopan konferenssien välissä on ollut kolme
kansainvälistä, Helsingissä, Etelä-Koreassa ja Kairossa. Konferenssien rakenne on aina samanlainen, on
kaikille yhteiset plenaryt ja workshoppeja, joista voi valita itseä kiinnostavat. Euroopan liiton konferenssit
alkavat perjantaisin, jolloin on yleensä eri maiden puheenjohtajien kokous, workshop ensi kertaa
konferenssiin osallistuville ja avajaiset. Galwayssa konferenssin teemana oli PEACE, joka muodostui
konferenssin aiheista: People, Education, Ambition, Communication ja Environment.
Rekisteröityämme konferenssiin saimme linkin appiin, jossa oli päivien ohjelma, ilmoittauduimme
sähköisesti workshoppeihin ja pystyimme tarkistamaan puhelimistamme mihin olimme ilmoittautuneet.
Workshoppien aiheet olivat mielenkiintoisia ja oli vaikeaa valita mitä haluaa mennä kuulemaan.
Lauantaina aamupäivällä valitsin workshopin, jossa puhujina olivat Conny Montaque ja Anu Viks. Heidän
aiheensa oli Neuvottelutekniikoita naisille. He kävivät lyhyesti läpi neuvottelutaidon perusteet, kertoivat
omakohtaisia esimerkkejä neuvotteluista ja antoivat vinkkejä onnistuneisiin neuvotteluihin. Hyvä
valmistautuminen ja omien tavoitteiden miettiminen on tärkeätä. Syyskuussa on Tallinnassa Conny
Montaquen vetämä Leadership training for women –koulutus, johon me suomalaisetkin voimme osallistua.
Iltapäivälle olin valinnut koulutukseen liittyvän workshopin. Mary Mayenfisch-Tobin kertoi aiheesta Naiset
STEMissä. STEM on englanninkielinen lyhenne sanoista science, technology, engineering, mathematics. Sillä
tarkoitetaan luonnontieteiden ja insinöörityön aloja – teknistieteellisiä aloja, jotka ovat tunnetusti
miesvaltaisia. Luennoitsija esitti tilastoja naisten sijoittumisesta STEM –aloille ja selitti syitä miksi tytöt eivät
hakeudu teknisille aloille. Opettajien ja vanhempien asenteet on merkittäviä syitä. Lisäksi hän väitti että
naiset haluavat menestyä työssään ja se on helpompaa ”naisten aloilla” ja että miehet eivät halua
huonommin arvostettuun työhön.
Euroopassa on verkosto EU STEM Coalition, joka fasilitoi jäsenmaiden STEM-organisaatioita ja tukee
maiden STEM-strategioita. Suomen STEM-organisaatio on LUMA-keskus Suomi, jonka tavoitteena on
innostaa ja kannustaa lapsia ja nuoria matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian harrastamiseen ja
opiskeluun uusien tiede- ja teknologiakasvatuksen avausten kautta, tukea opettajia elinikäiseen oppimiseen
varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin koko Suomessa, sekä vahvistaa tutkimuspohjaista opetuksen
kehittämistyötä. LUMA-keskukset voisivat olla mielenkiintoisia tutustumiskohteita meillekin. Lisätietoa
löytyy https://www.luma.fi/.
Sunnuntaina aamupäivällä osallistuin Ceraldine Lallyn workshoppiin, jonka aiheena oli henkilökohtainen,
tehokas viestintä. Hän oli viehättävä esiintyjä, oppiensa mukainen, häntä oli ilo kuunnella ja katsella miten
sanaton viestintä toimii.
Iltapäivän workshopissani Eestin puheenjohtaja Ester Eomois sisarensa Ingridin kanssa kertoivat miten
valmentajan avulla menestytään. Valmentajan tärkein tehtävä on esittää kysymys ”Miksi” ja ”Kuinka voin
auttaa sinua”. Heidän esittämistapansa oli mielenkiintoinen, Ester kyseli ja Ingrid vastasi. Valmentajan
käyttökokemus oli Ingridille omakohtainen, hän oli kotona lasten kanssa ja kirjoitti kirjaa. Työ ei edistynyt ja
hän hankki valmentajan, joka auttoi häntä eteenpäin.
Seuraava kansainvälinen kongressi on Orlandossa, Floridassa ensi vuonna, 21. – 26.8.2020 ja BPW Euroopan
kongressi on Reykjavikissa Islannissa 27. – 29.5.2022, kongressin nettisivut on osoitteessa
https://www.bpwiceland2022.is/.
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