
 

Toome naistele liidrioskuste andmiseks Eestisse rahvusvahelise koolituse! 

BPW Estonia korraldab naistele liidrikoolituse „Leadership Masterclass“ 

Koolitus toimub 20.-21. septembril 2019 Tallinnas EBSi ruumides. 

„Leadership Masterclass” on interaktiivne koolitusprogramm, mille on spetsiaalselt 
ambitsioonikatele naistele välja töötanud BPW Europe juhtimis- ja elukestva õppe töörühm 
(Leadership and Lifelong Learning Task Force). Selle eesmärgiks on parem valmisolek nii töö-, 
ühiskondliku kui ka isikliku elu juhtimiseks. Liidrikoolitus on üles ehitatud moodulitena ja õpetab 
kõige olulisemaid oskusi ja liidrirolli põhialuseid, mis on naistele edu saavutamiseks vajalikud. 

Koolituse toimumiskoht Estonian Business School (EBS), Lauteri tn 3, Tallinn 

Ajakava Reedel, 20. septembril 2019 kella 9.30 - 18.00  
Laupäeval, 21. septembril 2019 kella 9.00 - 13.00  

Koolitajad BPW Europe Leadership and Lifelong Learning Taskforce liikmed – 
Conny Montaque ja Sabine Grosser Saksamaalt, Ann Wood ja 
Petya Barraud Šveitsist, Anu Viks  ja Ester Eomois Eestist 

Osalustasu BPW liikmed: 70 €, mitteliikmed: 100 € 
(sisaldab kohvipause ja materjali) 

Koolituse keel Koolitus toimub inglise keeles 

Koolituse sisu: 

Me tahame, et meie liikmed ja ka naised üldiselt tõuseksid liidripositsioonidele nii äri- kui 
ametimaailmas. Selleks oleme välja töötatud juhtimiskoolituse naistele, kes soovivad oma karjääris 
järgmisele tasandile jõuda. 

Inspireeriv ja praktiline koolitus toetab naisi oma isiklike ja ametialaste eesmärkide saavutamisel 
ning oma juhi- ja liidrioskuste arendamisel. Praktilised harjutused ja edulugude jagamine on 
koolituse olulised elemendid. 

Moodulid - Minu juhtimiskogemus 
- Väärtused ja juhtimine 
- Klassikalised juhtimisstiilid 
- Konfliktide juhtimine 
- Võta koosolekutel sõna 
- Tunne oma tiimikaaslaste stiili (käitumuslik juhtimine) 
- Tiimiliikmete motiveerimine ja tiimi arendamine 

 



Liidrikoolituse jätkuks on „Train the Trainer“ (TTT sessioon) – koolitajate 
koolitus naistele, kes soovivad saada BPW tunnistusega koolitajateks  

Koolitajate koolitus toimub 21. septembril 2019 kella 14.00 – 18.00 

Train the Trainer sessioon on ainult BPW liikmetele, kes soovivad saada koolitajateks oma klubides 
ja ühingutes. 

Miks valida koolitaja koolitus? - Saad sügavamad teadmised liidrikoolitusest 
- Õpid uusi õpetamis- ja esitlusmeetodeid 
- Saad oma regiooni liidrikoolituste saadikuks ja võid hakata 

korraldama liidrikoolitusi BPW liikmetele ja teistele naistele 
- Omandad BPW koolitaja tunnistuse 

Ajakava 21. septembril 2019 kella 14.00 – 18.00 

Koolitajad BPW Europe Leadership and Lifelong Learning Taskforce liikmed 
– Conny Montaque ja Sabine Grosser Saksamaalt, Ann Wood ja 
Petya Barraud Šveitsist 

Osalustasu Liidrikoolitus + Koolitaja koolitus - kokku 120 € 

Koolituse keel Koolitus toimub inglise keeles 

   

Lisaprogramm 

Ootame koolitusele liikmeid ka teistest Euroopa BPW klubidest. Korraldame mitmeid üritusi 
– ühiseid õhtusööke ja ettevõtete külastusi - millel on kõigil võimalik osaleda. 

Registreerimine 

BPW Estonia kodulehe kaudu: BPW Estonia  
Lisainformatsioon e-posti teel Anu Viks anuviksbpw@gmail.com 
Palun kanna osalustasu enne 20. augustit 2019 
BPW Estonia MTÜ kontole EE851010052032732009 
Anna teada, kui soovid arvet anuviksbpw@gmail.com  

For more information 

Please contact Conny R Montague, Chair of the Task Force Leadership and Lifelong Learning, 
Europe on Conny.Montague@bpw-europe.org 
Leadership and Lifelong Learning in BPW 
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