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Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei publicații nu poate fi reprodusă, stocată pe 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.

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 COORDONATORULUI TEHNIC
În calitate de coordonator tehnic, veți colabora cu gazda evenimentului
Mese Rotunde pentru a realiza un eveniment plăcut și care să se desfășoare
fără probleme pe data de 13 noiembrie. Având în vedere sarcinile diferite
necesare pentru un astfel de eveniment, este esențial să lucrați în echipă.
Dumneavoastră veți fi liderul echipei.
Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de mai jos.
Vom face o repetiție pe 12 noiembrie, pentru a ne asigura că totul va
funcționa perfect în ziua Mesei rotunde. Vă încurajăm să participați și să ne
anunțați din timp dacă aveți întrebări sau probleme.

Exponential este
o comunitate cu
o cauză.

VALORI
1. Centrare în Cristos (Coloseni
3:17 NLT)
Evenimentele noastre sunt centrate în
jurul lui Cristos și sunt în concordanță
cu o viziune 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 rolul
lor și să fie liberi să își exprime pe
deplin darurile.

ECHIPA
DE
V O LU N TA R I

prealabil și a citit întregul manual.
• În timpul evenimentului, oferă
instrucțiuni celorlalți membri ai

Întotdeauna este mai bine și mai
sigur să fiți însoțit de mai multe persoane.

redea un videoclip, să deschidă
un microfon sau când trebuie să
stingă sau să intensifice luminile.
• Operator redare video
• Responsabil
pentru
rularea
tuturor videoclipurilor afișate
pe ecran și pentru comutarea
între videoclipuri (redate dintr-un
browser web).
• Trebuie să aibă încredere în
operarea unui computer. Experiența cu prezentările din biserică

Mărimea echipei depinde de dimensiunea sălii în care găzduiți evenimentul și
de numărul de participanți. Echipa ideală
este formată din cel puțin 4 persoane:
• Coordonator tehnic (dumneavoastră)
• Operator redare video
• Inginer de sunet
• Operator de lumini
Dacă vă simțiți încrezător, una dintre
aceste poziții (2-4) poate fi ocupată
și de dumneavoastră, astfel încât ați
putea lucra cu 3 persoane în echipă.
Dacă în locația dvs. nu există o tablă
de lumini, nu aveți nevoie nici de
operatorul pentru tabloul de iluminat.
Descrierea posturilor:
• Coordonatorul tehnic
• Responsabil
pentru
buna
desfășurare a evenimentului,
se asigură că toți oamenii care
ocupă pozițiile tehnice sunt
instruiți, organizează totul în

• 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 spațiului pentru momente 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.

echipei atunci când trebuie să

poate fi de ajutor.
• Înțelege și vorbește limba
engleză și trebuie să citească
întreagul manual.
• Inginer de sunet
• Operează sistemul audio, se
asigură că sistemul audio al
computerului principal de redare
video este conectat în mod corespunzător și că microfoanele sunt
activate la momentul potrivit.
• Operator de lumini
• Utilizează panoul de lumini și
respectă indicațiile coordonatorului tehnic.

În acest an nu vor exista
transmisiuni în direct sau apeluri
telefonice. Acest lucru înseamnă
că nu trebuie să țineți cont de
timp minut cu minut, dar vă
recomandăm totuși să respectați
programul pentru o experiență cât
mai bună.

Programe

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
to
16:00

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 - 1
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
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to
18:00

PREGĂTIRE - SALĂ & ECHIPAMENT
Ecran: Veți avea nevoie de un ecran TV mare sau de un proiector (dimensiunea
depinde de publicul dvs.) care poate afișa o rezoluție de cel puțin 720p sau mai mare.
Toate videoclipurile sunt 1080p, dar este, de asemenea, posibil să reduceți rezoluția
în playerul web dacă ecranul dvs. nu o poate afișa. Asigurați-vă că cablarea de la
computer la ecran/TV funcționează corect.
Sunet: Aveți nevoie de un echipament de sunet potrivit pentru sală și numărul de
persoane (difuzoarele televizorului nu sunt adecvate). De asemenea, aveți nevoie de
un cablu care să se poată conecta la computer. De obicei, acesta va fi un cablu Mini
Jack Stereo la două cabluri Mono Jack. Dacă evenimentul dvs. are loc într-o biserică
sau într-un auditoriu, solicitați prezența unui tehnician de sunet.
Luminozitatea: Rețineți că lumina zilei, lumina directă a soarelui sau chiar luminile din cameră pot face ca ecranul / televizorul să fie greu de văzut. Dacă este posibil, puneți jaluzele pentru a întuneca camera și, de asemenea, controlați luminile
din cameră pentru a nu sta pe întuneric în timpul pentru grupuri. Dacă evenimentul dvs. se desfășoară într-o biserică
sau într-un auditoriu care are o tablă de iluminat separată, solicitați ca un tehnician de lumini să fie prezent pe parcursul
întregii zile.
Computer și Internet: Aveți nevoie de un computer principal pentru a reda videoclipurile sesiunii care urmează să fie
proiectate pe ecran/televizor. Tot conținutul va fi transmis prin intermediul site-ului nostru, așa că această parte este
crucială. Asigurați-vă că aveți o viteză de descărcare de cel puțin 50 mbit. Puteți efectua un test de viteză în timp ce
sunteți acolo. Pentru a preveni supraîncărcarea, asigurați-vă că niciun alt dispozitiv nu este conectat la aceeași rețea în
ziua respectivă și, de asemenea, folosiți o conexiune de internet cu fir.

UTC+3
12:00
to
19:00

PREGĂTIRE - CALCULATOR PRINCIPAL
Vă recomandăm să vă pregătiți computerul înainte de eveniment pentru a vă
asigura că nu întâmpinați dificultăți pe parcursul zilei. De asemenea, vă recomandăm să utilizați un Mac, dacă aveți acces.
Computer:
• Software: browser web (Firefox, Safari pot fi folosite dacă pe Mac)
• OS: Vă recomandăm cea mai recentă actualizare posibilă (Windows 10 dacă
este PC)
• Specificații: Recomandăm un computer de nivel mediu spre înalt, de
preferință nu mai vechi de 3 ani, cu cel puțin următoarele
• Intel i5 Quad Core (sau mai mare), placă grafică dedicată, unitate SSD, 16

GB RAM
Aplicații de fundal:
• Toate screensaverele, aplicațiile de fundal și funcțiile de economisire a energiei trebuie să fie
dezactivate și nu poate exista conexiune la internet (WiFi, Bluetooth și Ethernet dezactivate). Toate
scanările antivirus și actualizările de sistem trebuie să fie dezactivate.
Curățați computerul:
• În cazul în care computerul dumneavoastră este folosit în mod regulat de o persoană în mod
particular, ar fi o idee bună să curățați fișierele și dosarele de pe desktop. De asemenea, e important
să nu aveți alte ferestre / file de browser deschise. Dezactivați orice plugin și ascundeți orice bară de
link-uri. De asemenea, ar putea fi util să creați un utilizator separat pe computerul dvs. pentru acest
eveniment, astfel încât să nu mai aveți aceste probleme (la alegerea dvs.).
Configurare:
• Cel mai simplu este să conectați computerul principal la proiector/ecran și să activați modul "mirroring". În timp ce lucrați în modul mirroring, puteți utiliza fie butonul "freeze" sau "blank" de pe
telecomanda proiectorului pentru a ascunde temporar ieșirea computerului, astfel încât să puteți
comuta între videoclipuri, fie, în mod ideal, puteți avea un mic mixer video (de exemplu, un ATEM Mini)
care poate comuta între diferite intrări HDMI sau care poate trece la negru / afișa un logo în timp ce
lucrați la computer.

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 pe 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.

