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MULȚUMIM

pentru găzduirea evenimentului Exponential Europe în orașul
dumneavoastră. Apreciem
parteneriatul și investiția
dumneavoastră pentru
această mișcare

VIZIUNE

„Împreună - gata pentru
a crește în număr”

MISIUNE

Să vedem
reproducerea și
multiplicarea devenind
norma limbajului și
comportamentului
Bisericii din Europa.

Împreună cu bisericile, liderii din mediul afacerilor, și liderii
confesionali vom mobiliza și echipa pe cei dornici de
schimbare, cu principii, idei și soluții aplicabile pentru
multiplicarea accelerată a comunităților sănătoase,
centrate pe Evanghelie și care au ca scop multiplicarea.

ROLUL GAZDEI
Gazda va fi principala persoană de contact pentru Exponential Europe în
pregătirea evenimentului Mese Rotunde din orașul dumneavoastră. Sunteți
invitați la Întâlnirea gazdelor din 12-14 octombrie la Berlin și la o întâlnire
Zoom pentru a fi informați cu privire la ceea ce se va întâmpla în timpul
evenimentului.
Veți desemna un reprezentant tehnic și veți trimite datele de contact ale
acestuia către Exponential Europe. Pe scurt, cerințele sunt de a putea
comunica în limba engleză și de a avea cunoștințe despre Youtube și Vimeo.
Sunteți responsabil să amenajați o sală pentru 25-50 de persoane astfel încât
acestea să poată sta la mese de câte 8 persoane. Ideal ar fi să aveți o echipă
care să vă sprijine în timpul zilei, dar și în timpul pregătirii.

Ă Z D U I R E A

Exponential este E V E N I M E N T U L U I
o comunitate cu
Comitetul de primire:
o cauză.
• Este binca ca echipa de primire să
fie la locul ei, în mod ideal, cu 60 de

VALORI

1. Centrare în Cristos (Coloseni
3:17 NLT)
Evenimentele noastre sunt centrate în
jurul lui Cristos și sunt în concordanță
cu viziunea istorică și ortodoxă a
creștinismului biblic.

2. Excelență (Coloseni 3:23)
Creați evenimente WOW!
care folosesc cu înțelepciune
resursele disponibile pentru
a-L onora pe Dumnezeu și a
inspira oamenii prin:

• Sârguință în pregătire
- Eliminați incertitudinea,
astfel încât membrii echipei
să aibă un nivel ridicat de
încredere și flexibilitate în

minute înainte de începerea Meselor
rotunde, dar nu mai târziu de 30 de
minute înainte de începerea acestora.
• (La alegerea dumneavoastră) Dacă
este posibil, puneți la dispoziția
oamenilor apă și cafea la sosire.
Înscrierea:
• Înscrie-ți fiecare participant. În cazul în
care cineva nu este înregistrat, aveți
un sistem prin care acesta poate plăti și se poate înregistra la fața locului
(veți transfera apoi taxa de înregistrare către Exponential Europe).

Amenajarea spațiului:
• Faceți loc pentru 25-50 de persoane, cu
8 persoane în jurul fiecărei mese. Toată
lumea trebuie să vadă și să audă bine.
• Vă rugăm să îi ajutați pe oameni să își
găsească locurile, astfel încât toate
mesele să aibă același număr de
persoane.
Catering:
• Asigurați-vă că puteți oferi măcar o
parte din următoarele lucruri:
• Cafea, apă și câteva gustări în
timpul pauzelor.
• Apă și sandvișuri pentru prânz;
puteți comanda și un prânz adecvat
pentru fiecare participant.
• (La alegerea dumneavoastră) Cafea
și apă/ suc pentru momentul în care
sosesc oamenii.

Donație?
Puteți accepta donațiile pentru mâncarea pe care o oferiți sau puteți
vinde ceea ce oferiți. Taxa de conferință nu acoperă costurile pentru
mâncare, băuturi și ospitalitate. O altă opțiune ar fi ca biserica sau
organizația dumneavoastră să pună la dispoziție aceste lucruri, dacă dorește.

rolul lor și să fie liberi să își exprime pe deplin darurile.

• Crearea unui mediu fără orice fel de distragere a atenţiei - Eliminați tot
ceea ce ar putea împiedica invitații să se implice pe deplin în a înțelege
mesajul vorbitorului.
• Crearea unui spațiu pentru momentele de cercetare - Fiți atenți la ceea
ce se întâmplă în sală în timpul sesiunii, faceți loc pentru ca participanții să
răspundă Duhului lui Dumnezeu și ajutați-i să aplice conținutul în contextul
lor.

Programul evenimentului:
• Am decis să nu facem nici o
transmisiune în direct sau apeluri
Zoom în acest an. Prin urmare,
nu este la fel de important să
respectăm programul minut cu minut.
Cu toate acestea, vă recomandăm să
respectați programul de mai jos
pentru o experiență cât mai bună.

Program

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Durată
UTC (Londra) UTC+1 (Berlin) UTC +3 (Moscova) minute
09:00
10:00
12:00
5
09:05
10:05
12:05
4
09:09
10:09
12:09
4
09:13
10:13
12:13
2
09:15
10:15
12:15
6
09:21
10:21
12:21
1
09:22
10:22
12:22
3
09:25
10:25
12:25
20
09:45
10:45
12:45
35
10:20
11:20
12:20
10
10:30
11:30
13:30
15
10:45
11:45
13:45
20
11:05
12:05
14:05
25
11:30
12:30
14:30
60
12:30
13:30
15:30
5
12:35
13:35
15:35
10
12:45
13:45
15:45
5
12:50
13:50
15:50
10
13:00
14:00
16:00
45
13:45
14:50
16:50
15
14:00
15:00
17:00
20
14:20
15:20
17:20
20
14:40
15:40
17:40
20
15:00
16:00
18:00
5
15:05
16:05
18:05
5
15:10
16:10
18:10
20
15:30
16:30
18:30
10
15:40
16:40
18:40
20
16:00
17:00
19:00

UTC
09:00
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BUN VENIT LOCAL
Moment de închinare
EXPO Bine ați venit
Salutări din Europa
Explicarea viziunii și a călătoriei 2020-2021
Mese Rotunde 2020 - Recenzii
EXPO Sesiunea de introducere 1
SESIUNEA 1
Grupuri și Rugăciune
Împreună este mult mai bine - Partea 1
Pauză
Workshop-uri - 2
Grupuri
Pauză de prânz
EXPO Bine ați venit
SESIUNEA 2
EXPO Provocare
Împreună este mult mai bine - Partea 2
Grupuri
Pauză
Workshop-uri - 2
Grupuri
Pauză de cafea
EXPO Bine ați venit
Mărturii 3:
SESIUNEA 3
EXPO Următorul pas
LOCAL Discutarea următorului pas
Final

UTC+1
10:00
to
17:00

UTC+2
11:00
to
18:00

SEMINAR/TIMPUL DE WORKSHOP
Vor avea loc două ateliere de lucru, unul înainte și unul după prânz. Veți
avea posibilitatea de a organiza fie un seminar propriu (cu un vorbitor local),
fie de a alege unul dintre cele patru seminarii pe care le-am pregătit pentru
dumneavoastră.
Există patru categorii diferite pentru seminarii:
1. Împreună cu Dumnezeu - Cum poți trăi în conformitate cu voia lui
Dumnezeu?
2. ÎMPREUNĂ cu o echipă - Cum putem lucra împreună într-o echipă în care
simțim că suntem mai buni împreună?
3. ÎMPREUNĂ ca familie - Cum ne putem trăi chemarea ca familie?
4. ÎMPREUNĂ într-o rețea - cum putem lucra împreună cu rețele din jur?
De asemenea, aveți posibilitatea să vă preînregistrați seminarul și să îl faceți
disponibil pentru alte locații. Vă rugăm să ne contactați dacă doriți să faceți
acest lucru.

UTC+3
ECHIPAMENT TEHNIC
12:00
to
19:00

Veți avea nevoie de (cel puțin) următoarele echipamente pentru a asigura o experiență bună pentru
dumneavoastră și participanții dumneavoastră:
• Conexiune bună la internet
• Două calculatoare; sau cel puțin un computer și o tabletă/smartphone
• Unul pentru difuzarea videoclipurilor sesiuniilor care urmează să fie proiectate pe ecran sau TV
• O tabletă/smartphone pentru comunicarea cu echipa noastră tehnică
• Un televizor/ecran mare pentru proiectarea sesiunilor
• Echipament de sunet suficient pentru sală și numărul de persoane

ECHIPA DE VOLUNTARI
Vă recomandăm să organizați o echipă care să vă ajute cu diferitele părți
ale Mesei Rotunde. Cele patru domenii principale pe care le sugerăm sunt:
Catering:
• Cel puțin o persoană care va pregăti cafeaua și gustările
• Comandarea prânzului înainte de întâlnire sau rezervarea unui
restaurant
• Pregătirea prânzului și a băuturilor
Gazdă tehnică:
• Cel puțin o persoană care se va ocupa de echipamentul tehnic
• Abilitatea de a comunica în limba engleză
• Să înțeleagă exponential.courses și să poată utiliza Vimeo
Comitetul de primire
• O persoană care primește participanții în locație
• Pregătți să răspundă la întrebări legate de program, etc
• Înregistrarea la fața locului și încasarea taxei de participare la
conferință
Traducător:
• S-ar putea să avem nevoie de ajutorul tău înainte de eveniment
pentru a traduce unele dintre videoclipuri în limba ta

ÎMPREUNĂ

gata pentru a
crește în număr

Suntem foarte recunoscători că sunteți parteneri cu noi în această
aventură a Meselor Rotunde din toată Europa. Așteptăm cu mare
nerăbdare să petrecem timp cu dumneavoastră și cu participanții
dumneavoastră sâmbătă, 13 noiembrie 2021.
www.exponential.eu
www.exponential.courses
Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei publicații nu poate fi reprodusă, stocată într-un
sistem de recuperare, sau transmisă în nicio formă sau prin niciun mijloc – electronic, mecanic,
fotocopie, înregistrare, sau de orice altă natură - fără permisiunea prealabilă a Exponential
Europe e.V.

