Kedves GLS 2020 Résztvevő!
Amint korábban bejelentettük, A GLS 2020-as magyarországi eseményét a virtuális térben (internet) megtartjuk. A
GLS 2020 HU résztvevői számára a konferencia eredeti időpontja alatt egy közösségi teret nyitunk, ahol a két nap
alatt az összes előadást együtt tekinthetjük meg, időt hagyva a feldolgozásra és a párbeszédre is.
Ebben a levélben az internetes esemény részleteiről szeretnénk tájékoztatást adni.
Dátum és idő
•

Az esemény 2020. március 27-e, péntek délután 14:30 és este 19:00, valamint március 28-a, szombat
reggel 8:30 és délután 16:00 között lesz nyitva.

Csatlakozás az eseményhez
•

Az alkalmazott platform a Zoom lesz. Az eseményhez tartozó zoom linket minden regisztrált résztvevőnek
egy e-mail üzenetben fogjuk elküldeni. Akik csoportos jegyet vettek, azoktól azt kérjük, hogy a csoport
tagjainak továbbítsák majd a linket ezen levéllel együtt.

•

Kérjük, hogy ha a kezdetektől (péntek 15:00-tól, illetve szombat 9:00-tól) részt kíván venni, a kezdési
időpont előtt legalább 15 perccel csatlakozzon az eseményhez.

•

A csatlakozás néhány perces technikai beállítást igényel az Önök részéről. Ehhez az alábbi videó nyújt
segítséget:
https://www.youtube.com/watch?v=ZwS4aUSpzHU&feature=youtu.be

•

Bejelentkezéskor javasoljuk, adja meg teljes nevét (családi név és utónév) és e-mail címét, hogy a többiek
felismerhessék Önt, ha Önnel akarnak kommunikálni.

•

Javasoljuk, hogy használjon jó minőségű mikrofont és fejhallgatót, valamint kellő sávszélességű internet
kapcsolatot, egyébként szakadozhat a videó és a hang.

•

Az eseményhez csatlakozhatnak PC-vel, MAC-kel, iPad-del vagy okostelefonnal is.

•

Az eseményhez bármely időpontban lehet csatlakozniuk, illetve bármikor távozhatnak.

Az előadások
•

A vetítések a jelen levél végén található menetrend szerint történnek.

•

Az előadások alatt minden résztvevő le lesz halkítva, és az esemény mérete miatt videó csatlakozásra
(saját élő képre) sincs lehetőség. A feldolgozási idő alatt ezeket természetesen feloldjuk.

•

Ugyanakkor az esemény alatt lehetőségük lesz írásban hozzászólni vagy kérdéseket feltenni a csevegés
ablakban („chat window”), melyet címezhetnek az összes résztvevőnek, vagy szelektíven, csak az Ön által
kiválasztott címzettnek.

•

Az előadásokat óránként fogjuk indítani. Ekkor felkérjük Önöket, hogy látogassanak el a GLS központi
honlapra (címet hamarosan tudunk küldeni), ahol a GLS 2020 Hu tartalmát osztjuk meg Önökkel.

•

Belépés a honlapra csak kóddal lehetséges, melyet külön e-mail-ben küldünk el Önöknek az esemény előtt.
A csoportok vezetőitől ismét azt kérjük, hogy a csoport tagjainak továbbítsák az elérési kódot.

•

Az egyéni megtekintést Önnek kell elindítania. A megtekintés végén kérjük térjen vissza a Zoom
eseménytérbe, ahol moderátoraink várják Önt.

A kiscsoportos feldolgozás
•

A tipikusan 40 perces előadásokat 15 perces feldolgozás követi, melyet moderátorunk irányít: A
munkafüzetből kérdéseket tesz fel, majd kiscsoportos különszobákba, ú.n. „breakout room” helyiségekbe
osztja Önöket. Ez történhet véletlen kiosztással, vagy – ha egy csoport vezetője előre elküldi számunkra
csoporttagjainak nevét és e-mail címét – előre tervezett kiosztással.

•

Amikor a feldolgozásra szánt idő lejár, a moderátor bezárja a különszobákat – ekkor Önöknek még 60
másodperc fog rendelkezésre állni, hogy beszélgetésüket befejezzék, mielőtt visszatérnek a „fő terembe”.

Egyéb
•

Javasoljuk, hogy a www.etikusvezetes.hu honlapról töltsék le GLS 2020 HU munkafüzetünket (pdf).

•

Velünk a következő e-mail címen kommunikálhat (ide várjuk az esetleges csoport-lista kérelmeket is):

kapcsolat@glshungary.org
ÖSSZEFOGLALVA, MI A TEENDŐJE
-

a Zoom meghívóban található linkre kattintva csatlakozzon az eseményhez

-

a moderátor utasításait követve indítsa el a soron következő előadást

-

az előadás után térjen vissza a Zoom közösségi térbe

-

csatlakozzon kicsoportjához egy különszobában, ahol megbeszélhetik az elhangzottakat

-

a moderátor kérésére térjen vissza a fő terembe, ahol indul a következő előadás

HA ÖN CSOPORTVEZETŐ:
-

a Zoom meghívót küldje el csoporttagjainak az esemény előtt

-

az előadások elérési kódját ossza meg csoporttagjaival az esemény előtt

-

ha egy kiscsoportban szeretnének lenni, küldje el a csoporttagok nevét és e-mail címét az esemény
előtt

Szeretettel várjuk Önt (és csapatát) a GLS 2020 HU tavaszi internetes eseményén!
Üdvözlettel
A GLS Nemzetközi Vezetői Konferencia magyar szervező csapata
2020. március 25.
Vetítési menetrend, GLS 2020 HU:
Március 27.,
péntek

Előadó

Titulus

Előadás címe

15:00

Craig
Groeschel

Gyülekezet lelkipásztor

"Hajlítsd a görbét!"

16:00

Chris Voss

FBI túsztárgyaló

17:00

Liz Bohannon

Társadalmi vállalkozó

"Kezdők bátorsága"

18:00

Todd Henry

Kreativitás kutató

"Tigrisek pásztora"

Előadó

Titulus

Előadás címe

Raja Singh

Adótanácsadó

"A korrupció legyőzése"

10:00

Jia Jing

Visszautasítás kutató

"Visszautasítás-álló"

11:00

Patrick
Lencioni

Üzleti tanácsadó

"Az indíték"

12:00

Ebédszünet

14:00

Jason Dorsey

Generációs kutató

"Mi az igazság a
generációkról?"

15:00

Krish Kandiah

Örökbefogadási szakértő

"VBK vezetés"

16:00

Bear Grylls

Kalandkereső, TV-s
házigazda

"Lelki hajtóerő"

Március 28.,
szombat
9:00

Interjú

