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Þegar hugsjón umbreytinga hefur kveikt neista í þér getur þú
stuðlað að breytingum til góðs. En ef til vill mun GLS21 taka þig
í ferðalag í átt að einhverju stærra. Ef til vill fer af stað hreyfing
þegar þú deilir hugsjónum þínum um umbreytingar í þinni borg
með litlum hópi fólks sem er tilbúið að stjórna.
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Athugið að á GLSNow streymisþjónustunni er hægt að finna

Mesta mögnun skipulagslega hvetjandi áhrifa munu ekki verða hin síðustu
heldur þau fyrstu: Þegar þú hópar saman áhrifavöldum og mögulegum
áhrifavöldum og lýsir fyrir þeim af ástríðu og auðmýkt leifturmynd af hinni
æskilegu framtíð. Hverjum viltu ná saman? Er teymið þegar til staðar? Á
þessum fyrstu stigum áhrifamögnunar þarftu ekki svo mjög að útlista áætlun
þína heldur hugsjón þína og framtíðarsýn.

Þá, þegar teymið er komið í gang og svæði þess er komið í gang opnast
tækifærið til að auka enn á áhrifin með því að tengja svæðin með samstarfi
milli borgarhluta og koma þannig á umbreytingum.

enn fleiri fyrirlesara sem voru á upphaflegri 2 daga ráðstefnu.
Of stór hugsjón? Nei! Allar hreyfingar verða til einhvers staðar.

BORG

ÞÚ

HEFUR ÁHRIF

FYRIRLESARAR

RÁÐSTEFNU

VELKOMIN Á GLOBAL LEADERSHIP SUMMIT RÁÐSTEFNUNA
Aldrei fyrr hefur verið mikilvægari tími fyrir þig að endurnýja skuldbindingu þína að
vaxa að leiðtogahæfileikum. Liðið ár hefur verið tími ótrúlega mikilla áskorana þar sem
fólk um allan heim hefur glímt við hræðilegan raunveruleika: Covid 19 faraldurinn.
En við vitum að hvenær sem heimurinn hefur staðið frammi fyrir slíkum áskorunum
hafa konur og karlar sem vilja vaxa að leiðtogahæfileikum stigið fram og látið til sín
taka. Við trúum því að það sé ekki slembilukka að þú sért með á GLS í ár heldur sé
það með tilgangi. Við trúum því að skuldbinding þín til að skerpa á leiðtogahæfileikum
þínum geti verið mikilvægur þáttur í að skapa betri framtíð þegar við göngum gegnum
— og út úr — faraldrinum.

Craig
Groeschel

Richard
Montañez

Albert
Tate

Malcolm
Gladwell

Guðrún
Hafsteinsdóttir

Dr. Francesca
Gino

Hvort sem þú ert þátttakandi í hópi eða tekur þátt gegnum netið í tengslum við hóp
nokkurra félaga getur GLS þetta árið breytt miklu í lífi þínu og leiðtogahæfni og síðan
haft mikilvæg áhrif á umhverfi þitt og land þitt. Tökum höndum saman um að vaxa að
leiðtogahæfni, hefjum þá vegferð á GLS og höldum áfram til næsta árs.
Ef þú ert tilbúin(n), leggjum af stað! Sameinumst í að helga okkur vexti í leiðtogahæfni
saman. Heimur okkar bíður eftir fólki eins og þér til að hafa áhrif.

Með hvatningarkveðju.

Tom De Vries
President and CEO
Global Leadership Network

Sigríður
Indriðadóttir

Ibukun
Awosika

A.R.
Bernard

AUKTU ÁHRIF ÞÍN! BYRJAÐU MEÐ ÞVÍ AÐ FÁ SEM MEST ÚT ÚR
UMRÆÐUTÍMUNUM OG GERÐU ÁÆTLANIR UM NÆSTU SKREF.
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HLUTI 1

HLUTI 1 | PUNKTAR

Stofnandi og aðalprestur Life.Church;
Metsöluhöfundur; Talsmaður GLS

Craig Groeschel er viðurkenndur víða um heim sem leiðtogi
leiðtoganna. Hann er stofnandi og aðalprestur Life.Church, sem
Glassdoor taldi besta millistærðarvinnustaðinn í Bandaríkjunum.
Hann er einnig hugmyndasmiður YouVersion Bible App, sem
Hið íslenska biblíufélag hefur treyst til að birta íslensku Biblíuna.
Sem talsmaður GLS vill hann byggja upp leiðtoga á hverju sviði
samfélagsins. Hann er metsöluhöfundur hjá New York Times og
gestgjafi í Craig Groeschel Leadership Podcast hlaðvarpinu sem
er í hæsta gæðaflokki.

YFIRLIT
I.

Að vaxa í hæfileika þínum til að „KÓRa” — Kvöl, Óvissa og Ringulreið

II. Taktu Ringulreiðinni — ef þú forðast ringulreið takmarkarðu vöxtinn
III. Fagnaðu Óvissunni — góður leiðtogi gerir áætlanir um ófyrirséðar áskoranir
IV. Stígðu inn í Kvölina — geta þín til að leiða inn í framtíðina ræðst af getu þinni
til að þola kvöl núna
V. Í gegn, ekki út — þegar óvissa ríkir verður ljóst hvað er mikilvægast

GLS LEIÐTOGARÁÐSTEFNAN 2021
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CRAIG GROESCHEL
ÞJÁLFARI

+

PASTOR

HLUTI 1 | UMRÆÐUPUNKTAR
+

FRUMKVÖÐULL

+

FAÐIR

+

RITHÖFUNDUR

MÍNAR ÍHUGANIR
Craig sagði að til að auka leiðtogahæfni þína þurfir þú að læra að takast á við KÓR (Kvöl,
Óvissu, Ringulreið). Taflan hér að neðan hjálpar til að svara spurningum Craigs og einkum
bera kennsl á hvaða skref sé best að taka til að vera leiðtoginn sem augnablikið þarfnast:

Hverju ertu að reyna að koma böndum
á sem þú ættir að sleppa?

Fyrsta skrefið til að sleppa tauminum:

Hvaða áhættu þarftu að taka?

Fyrsta skrefið til að takast á við
áhættuna:

Hvaða erfiðu ákvörðun hefur þú verið
að forðast sem tími er til kominn að
taka?

Fyrsta skref þitt til að nálgast ákvörðun:

HÓPAVERKEFNI
Að sleppa stjórntaumunum (Ringulreið), taka áhættu (Óvissa), eða að mæta kvölinni (Kvöl):
Hver þessara þrigga þátta virðast meiri áskorun fyrir þig sem hluta af teymi eða sammtökum

AÐ EIGA VIÐ
RINGULREIÐ

Hvernig gætir þú haft áhrif á teymi þitt eða samtök til að auka leiðtogahæfni með KÓR?

AÐ EIGA VIÐ
ÓVISSU

AÐ EIGA VIÐ
KVÖL

STÍGÐU NÆSTA SKREF
Hvaða EITT skref til framkvæmda viltu taka með þér úr
þessum fyrirlestri og hvenær ætlarðu að framkvæma það.
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Hjálpaðu að

hvetja kynslóð

verðandi leiðtoga
Ef þú eða einhver ung manneskja sem
þú þekkir gætu komið til greina til að
Kynslóð nýrra leiðtoga eru að stíga
fram til að móta samfélag sitt og
skapa betri framtíð. Þetta kjarkmikla,
unga fólk fer fyrir samfélagsmálum,

vera tilnef nd til viðurkenningarinnar
World Vision‘s Emerging Leaders
Award, skannaðu þá þennan kóða eða
heimsæktu wvi.org/emergingleaders

framtaki á trúarsviði, verkef num
til bóta á samfélaginu og mörgum
öðrum verkefnum til að þjóna
öðrum.

Þau eru hvatning að

World Vision

Emerging Leaders Award
The Global Leadership Network fagnar samstarfi við World Vision

Sá/sú sem vinnur Emerging Leaders Award viðurkenninguna fær:
Viðurkenningu á næstu GLS ráðstefnu
Tækifæri til að vera hvatning öðrum ungum leiðtogum um allan heim gegnum GLS

til að finna rísandi nýja leiðtoga sem eru að hafa einstök áhrif í
samfélagi þeirra.

Fjármunagjöf til að efla leiðtogahæfni þeirra og þjónustu

HLUTI 1

HLUTI 1 | PUNKTAR

Stofnandi, forseti og aðalprestur Christian
Cultural Center og rithöfundur.

Eftir að hafa átt árangursríkan feril í viðskiptalífinu sem
setti hann í áhrifastöðu ásamt toppleiðtogum í viðskiptum,
afþreyingariðnaði og stjórnmálum fékk A.R. Bernard köllun til
þjónustu og leiðir nú Christian Cultural Center sem telur yfir
40.000 meðlimi. Hann er eftirsóttur leiðtogi á hugveitusviðinu
og hefur verið fjallað um hann á Fox News, CNN, NBC‘s
Today og fleiri miðlum, svo og hans eigin þætti á Daystar TV.
Meðal nýlegra þjónustuverkefna er meiri háttar 4 hektara
þróunarsvæði í Brooklyn sem á að vera fólki sem nýtur lítillar
þjónustu til hjálpar.

Í viðtali hjá
PAULA FARIS,
verðlaunaðri
blaðakonu

YFIRLIT
I.

Að byggja brýr og tengjast menningu

II. Endurbyggja tapað traust og finna sameiginlegan grundvöll
III. Gengið frá borði — sannfæra nægilega marga af rétta fólkinu til að fá fram
breytingar
IV. Trúarganga — þegar við erum örugg getum við tengst öðrum trúarbrögðum
V. Stíga inn í deilur — tengsl milli okkar og menninga
VI. Að stýra samfellu og breytingum — sannleikur er eini þátturinn sem getur
haft áhrif til raunverulegra breytinga

GLS LEIÐTOGARÁÐSTEFNAN 2021
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A. R. Bernarnd
HUGSJÓNAMAÐUR

HLUTI 1 | UMRÆÐUPUNKTAR
+

RÁÐGJAFI

+

HUGMYNDALEIÐTOGI

+

TALSMAÐUR

HÓPVERKEFNI

PERSÓNULEGAR ÍHUGANIR
Samkvæmt A. R. Bernard leitast sérleg forysta við að byggja brýr.

Hópstjóri fái meðlimi hópsins til að segja frá ósætti sem þeir hafa orðið vitni að eða upplifað á

1. Hvaða ósætti sérð þú eða ert að upplifa sem þú gætir stigið inn í?

fram hugmynd um möguleika til að byggja brýr. Kafið dýpra með einhverjum sem er fús til

vinnustaðnum, í kirkjunni eða samfélagi þeirra o.s.frv. Síðan ættu þeir að hugstorma og leggja
að láta meira uppi um aðstæður þeirra. Hvetjið hópinn til að ástunda samkennd og samvinnu
með því að deila hugsunum sínum og sjónarmiðum. Munið að halda fast við að sýndur sé
skilningur, samkennd og auðmýkt. Biðjið þann sem opnað hefur sig mest um aðstæður sínar
að segja nánar frá ósættinu.
Deilið síðan sem hópur hugmyndum ykkar um:

1. Hinn aðila þessa ósættis. Hvert gæti hafa verið sjónarmið hans/hennar?

2. Hvers vegna skiptir það máli að stíga inn í þetta ósætti? Hvað kemur fólkinu sem að
málinu kemur — eða samfélaginu — til góða þegar einhver samgæði uppgötvast?

2. Hver gætu samgæðin verið í þessu ósætti?

3. Hvernig mætti byggja brú yfir þessar aðstæður?

4. Hvar mundir þú byrja?

3. Hvaða grunngildi sem A. R. Bernard setti fram gætu hjálpað þér að byggja brú í þessum
aðstæðum?

STÍGÐU NÆSTA SKREF
Hvaða EITT skref til framkvæmda viltu taka með þér úr
þessum fyrirlestri og hvenær ætlarðu að framkvæma það.
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HLUTI 2

HLUTI 2 | PUNKTAR

Stofnandi og forstjóri The Chair Centre
Group; fyrrum stjórnarformaður First Bank of
Nigeria Limited

Á ferli sínum hefur Ibukun Awosika haft heiðurinn af að hafa
áhrif á vöxt efnahags Nígeríu með því að vera stjórnarformaður
áhrifaríkra stórfyrirtækja og óhagnaðardrifinna samtaka. Hún er
stofnandi og forstjóri keðju iðnaðar-, smásölu- og bankatengdra
öryggisfyrirtækja og er einnig fyrrum stjórnarformaður First
Bank of Nigeria Limited, aðalbanka landsins. Hún er þekkt
víða um heim og hefur fengið margs konar viðurkenningar,
þar á meðal „Woman Africa Chairperson“ verðlaunin 2020
hjá Forbes. Hún var einnig fyrst til að hljóta viðurkenninguna
„International Women Entrepreneurial Challenge“, 2008. Með
verkefnum sínum hefur Ibukun barist fyrir frumkvöðla, eflt
konur og ungt fólk og stutt kristniboða sem veita aðföng til
heilbrigðis- og menntaaðila til nauðstaddra.

YFIRLIT
I.

Valdið í valinu — stundum gleymum við að við erum þau sem veljum hvað við
erum

II. Vertu trú(r) sjálfum/sjálfri þér — öll berum við ábyrgð þegar við tökum
ákvarðanir um að vernda kjarnann í því sem við erum
III. Hvernig eigum við að velja — í hvert sinn sem þú velur eru afleiðingar af því
IV. Trúin sem uppistaðan í gildismatskerfi okkar
V. Betri heimur — við getum ekki lifað einangruð í heimi sem er algerlega
samtengdur
GLS LEIÐTOGARÁÐSTEFNAN 2021
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Ibukun Awosika
FRAMKV.STJ

+

HLUTI 2 | UMRÆÐUPUNKTAR

HAGFRÆÐINGUR

+

LEIÐTOGI FÉLAGASAMTAKA

+

FRUMKVÖÐULL

PERSÓNULEGAR ÍHUGANIR
Ibukun býður okkur að íhuga hver við erum og hvað við veljum. Takið smá tíma í að
svara spurningunum sem hún lagði fram. Og eins og hún lagði til, haltu áfram þeim
íhugunum næstu daga.

1. Á hvaða stigi vegferðar þinnar ertu? Er það þar sem þig langar til að vera á þessum tíma
lífs þíns?

HÓPVERKEFNI
1. Ibukun kynnti sjö samfélagssyndir Mahatma Gandhis og hina áttundu sem barnabarn
hans bætti við. Hver þeirra virðist vera til staðar í samtökum þínum eða markaði sem þarf
að leiðrétta
☐Auður án vinnuframlag.

☐Vísindi án mennsku

☐ Ánægja án samvisku

☐Trú án fórna

☐Þekking án siðferðis

☐Stjórnmál án sómakenndar

☐Viðskipti án siðferðis

☐Réttindi án ábyrgðar

2. Hvernig metur þú sjálfa(n) þig?

2. Til hvaða ráða getur þú tekið til að byrja að bæta fyrir syndirnar sem þú merktir við?

3. Hvert viltu ná? Ert þú á vegferð sem leiðir þig þangað sem þú vilt raunverulega fara?

3. Að hvaða leyti væri það mikilvægt að fara í þessar aðgerðir til bóta fyrir alla?

4. Þegar lífshlaupi þínu lýkur, hver er þá sagan sem þú mundir vilja að sögð væri um þig?
Hvaða arfleifð viltu skilja eftir?

4. Hvernig viltu byrja?

5. Þú getur tekið nýjar valákvarðanir daglega til að byggja upp þá arfleifð sem þú vilt. Hvað
er það þá sem þú kýst í dag til að ná því sem þú vilt?

STÍGÐU NÆSTA SKREF
Hvaða EITT skref til framkvæmda viltu taka með þér úr
þessum fyrirlestri og hvenær ætlarðu að framkvæma það.
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ÆÐRI

HUGSJÓN

REBECCA BENDER
CEO & Founder, Rebecca Bender
Initiative & Elevate Academy
Valdefling mansalsþolenda með nýjum
hæfileikum

SAGA VENJULEGS FÓLKS SEM GERIR
ÓVENJULEGA HLUTI

Hvernig sérðu líf þitt? Hefur hversdagsleikinn kaffært undrun

IHOR BULA

þína? Blasir við þér tækifæri sem þú hefur enn ekki tekið eftir…

CEO, Hebron IT Academy;
COO, HebronSoft

virkilega tekið eftir? Hvar sem þú ert, hvað sem þú gerir, hversu
mikla eða litla peninga þú átt, hvort þú átt marga fylgjendur
eða fáa er þér boðið inn í æðri hugsjón Guðs nákvæmlega þar
sem þú ert.

LILIYA VALIHUN
Head of Directory Board,
Hebron IT Academy;
CEO, HebronSoft
Gefa munaðarlausum
möguleika á nýju lífi

Þegar þú opnar augu þín fyrir tækifærinu sem Guð er að bjóða
þér með sínum einstöku möguleikum ferðu að sjá heiminn

LORI WHITMAN

með æðri hugsjón. Fáðu með þátttöku þinni á GLS svipleiftur

Spiritual Development
Coordinator,
Parkview Health

af því sem gerist þegar venjulegt fólk fer að sjá líf sitt í ljósi
æðri hugsjónar Guðs.
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HLUTI 2

SIGRÍÐUR

INDRIÐADÓTTIR
Rekur fyrirtækið Saga Competence sem
sérhæfir sig í heildstæðri árangursstjórnun
einstaklinga og fyrirtækja.

ÁBYRGÐIN BYRJAR HJÁ MÉR
Sigríður er fyrirlesari, stjórnendamarkþjálfi og ráðgjafi.
Hún býr að víðtækri reynslu úr fyrri störfum, m.a. sem
framkvæmdastjóri starfsmannasviðs Íslandspósts og
mannauðsstjóri bæði hjá Mosfellsbæ og Mannviti.

PUNKTAR:

www.gls.is

FARSÆL

BETRUN FANGA

Við trúum því að uppbyggileg leiðtogafræðsla nýtist
öllum. Við höfum sagt það áður að við viljum sjá fólk
vaxa. Við viljum bæta líf fólks, og leggja góðan grunn
að skýrum og heilbrigðum markmiðum einstaklinga
– öllum til heilla. Við viljum að fólk nýti áhrif sín til
góðs. Af þessum ástæðum erum við á þessu ári m.a.
með GLS ráðstefnuna á Litla-Hrauni. Við fögnum
þeim föngum sem taka þátt með okkur. Við erum öll
að bæta okkur!
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HLUTI 2

HLUTI 2 | PUNKTAR

Gestgjafi á Revisionist History Podcast;
Fastur penni hjá The New Yorker; Fyrrum
blaðamaður vísinda og lyfjamála á The
Washington Post; Metsöluhöfundur

Malcolm Gladwell er viðurkenndur sem einn af 100 áhrifamestu
einstaklingunum af TIME tímaritinu. er heimsþekktur,
fimmfaldur metsöluhöfundur hjá New York Times og eftirsóttur
hugsuðaleiðtogi með sérfræðiþekkingu í stjórnun, nýsköpun,
sögu og leiðtogafræðum. Hann er gestgjafi hinns vinsæla
Rivisionist History hlaðvarps og hefur verið fastur penni hjá The
New Yorker siðan 1996. Síðasta bók Gladwells er Bomber Mafia:
Draumur, freisting og lengsta nótt síðari heimsstyrjaldarinnar.

YFIRLIT
I.

Samfélagsleg áhætta Dr. Emils Freireichs — að taka áhættuna á nýrri, djarfri
hugmynd

II. Samfélagsleg áhætta Steve Jobs — að skynja þörfina
III. Hinn sjaldgæfi áhættusækir — ef við ætlum að gera eitthvað byltingarkennt
þörfnumst við fólks sem er tilbúið að taka samfélagslega áhættu
IV. Leiðtoginn sem segir já — ein af ábyrgðum leiðtogans er að tryggja að samtök
þeirra geti tekið áhættu
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Malcolm Gladwell
RITHÖFUNDUR

+

HLUTI 2 | UMRÆÐA

HLJÓÐVARPSSTJÓRI

+

BLAÐAMAÐUR

+

SAGNFRÆÐINGUR

HÓPVERKEFNI
PERSÓNULEGAR ÍHUGANIR

1. Hvaða nýjung ert þú og teymi þitt að velta fyrir ykkur en hafið ekki sett í gang vegna
rekstrar- eða samfélagsáhættu?

1. Hvaða hugmynd fannst þér áhrifaríkust hjá Malcom?

2. Nefnið 2-3 rekstraráhættur sem þú vildir að teymi ykkar taki.

2. Hugsaðu um frumlega hugmynd eða lausn sem þú hefur verið að velta fyrir þér en ekki
hrint af stað af ótta við samfélagslega áhættu. Skrifaðu hvaða samfélagslegar áhættur
þú ert að forðast. (T.d. óttinn við að hafa rangt fyrir sér, ótti við gremjulegar væntingar
viðskiptavinar, að brjóta viðmið starfsgreinarinnar, finna andstöðu í fyrirtækinu o.s.frv.)

3. Nefnið 2-3 samfélagslegar áhættur sem teymi ykkar er að forðast. (Dæmi: Ótti við
gremjulegar væntingar viðskiptavinar, brjóta viðmið starfsgreinar, missa stuðningsmenn
verkefnisins o.s.frv.

4. Hvernig getur þú haft áhrif á fólkið í teyminu þínu þannig að þau taki áhættu eða noti skilning á
þörfinni fyrir nýbreytni?

3. Að verða fyrir gagnrýni er nauðsynjaverk fyrir skapandi og byltingarsinnaða leiðtoga sem
eru drifnir áfram af þörfinni. Hvernig getur þú styrkt getu þína til að taka gagnrýni?

4. Hvert er næsta skref þitt í að taka áhættu og koma frumlegu hugmyndum þínum og
lausnum áfram?

STÍGÐU NÆSTA SKREF
Hvaða EITT skref til framkvæmda viltu taka með þér úr
þessum fyrirlestri og hvenær ætlarðu að framkvæma það.
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HLUTI 3

HLUTI 3 | PUNKTAR

Guðfaðir Flamin’ Hot Cheetos & Hispanic
Branding; Fyrrum varaforseti Multicultural
Sales & Community Activation, PepsiCo
Norður-Ameríku; Mannvinur; Rithöfundur

Meðan Richard Montañez var ráðinn til forystu hjá PepsiCo, var
hann þekktur fyrir framtíðarsýn í forystu, og fyrir nýbreytni og
einurð í fjölbreytni. Hann hefur verið talinn einn áhrifamestu
rómönsku manna á sviði bandarískra fyrirtækja og hefur fengið
umfjöllun í Good Morning America, The Washington Post, Vanity
Fair, Fortune and Newsweek.

YFIRLIT
I.

Forysta faraóa á móti forystu bjargvætta

II. Stig í forystu – Brautryðjandinn, Landnámsmaðurinn, Stefnufasti leiðtoginn
III. Opinberanir – ein opinberun getur skapað byltingu í lífi þínu
IV. Að hegða sér eins og eigandi – vertu ekki sérfræðingur sem sér ekki hlutina
V. Að mæta hlutskiptaþjófum – leyfðu engum að stela hlutskipti þínu
VI. Að koma fyrir sem fáránlegur – mikilmennska sem kemur í fáránlegum búningi
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Richard Montañez
SAMFÉLAGSAKTÍVISTI

HLUTI 3 | UMRÆÐUPUNKTAR

+

HUGSJÓNAMAÐUR

+

MANNVINUR

+

RITHÖFUNDUR

PERSÓNULEGAR ÍHUGANIR

HÓPVINNA

1. Montañez kom með hagnýtan lærdóm um lífið og vinnuna. Miðað við hegðunarmynstur
þitt síðastliðið hálft ár, hvernig mundir þú meta þig í hverju af neðangreindum
sjónarmiðum með því að velja þá lýsingu sem best á við þig?
Svona er ég
alltaf.

Svona er
ég oft.

Svona er ég
sjaldan.

Svona er ég
aldrei.

Ég skapaði mér og nýtti tækifæri
til að þora og vaxa.

1. Deildu með hópnum hvaða venjur eru eða eru ekki til staðar í stofnun þinni eða teymi:

Hvernig á það sér stað í stofnun þinni eða teymi?
Bjargvættarforysta (að efla fólk), ekki
faraóaforysta (halda fólki föngnu).

Eignarhald, samskipti og að
byggja fólk upp til að eignast
eigandahugarfar.

Ég hef sjálfstraust til að „falla
ekki inn í“ til að skara fram úr.
Nafn mitt skiptir mig máli – ég
set gæðastimpil minn á allt sem
ég geri.

Að vera opinn fyrir hugmyndum úr
hvaða átt sem er – að hlusta og gera
mögulegar nýjar lausnir, þar á meðal
þær sem koma „af gólfinu“.

Ég hugsa og hegða mér eins og
eigandi (eignarhald).
Ég leitast við að læra og
sjá möguleikana „utan við
kassann“ – jafnvel á sviði
sérfræðiþekkingar minnar.
Mig hungrar í breytingar sem
sigra ótta minn við að virðast
fáránleg(ur).

2. Hver þessara þriggja viðmiða skipta þig mestu máli núna fyrir samtök þín eða teymi til
að byggja upp til árangurs?

3. Hvernig getur þú persónulega haft áhrif á fólk til að koma á breytingum á þessu sviði
sem þú valdir?

2. Miðað við sjálfsmat þitt, hvar þarftu að gera breytingar til þess að þrýsta á það hvert þú
vilt stefna?

4. Hvert yrði fyrsta skref þitt?

STÍGÐU NÆSTA SKREF
3. Hvar viltu byrja? Hver getur aðstoðað þig í þessum vexti? Hvert er þitt fyrsta skref?
Hvaða EITT skref til framkvæmda viltu taka með þér úr
þessum fyrirlestri og hvenær ætlarðu að framkvæma það.
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HLUTI 3

HLUTI 3 | PUNKTAR

Klínískur sálfræðingur; Sérfræðingur í
forystu. Metsöluhöfundur

Dr. Francesca Gino er prófessor við Harvard Business School
og viðurkennd fyrir verðlaunaðar rannsóknir sínar og kennslu
um hvernig eigi að eignast afkastameira, meira skapandi og
fullnægjandi líf. Dr. Gino fæddist á Ítalíu. Hún hefur margs konar
sérþekkingu á sálfræði fyrirtækja. Fjallað hefur verið um hana í
Wall Street Journal, Harvard Business Review og The New York
Times. Hún hefur einnig verið heiðruð af Thinkers50 sem ein af
40 bestu prófessorum á viðskiptasviðinu undir fertugu og ein
af 50 áhrifamestu stjórnhugsuðum.

YFIRLIT
I.

Uppbyggilegir uppreisnarmenn – fólkið sem er fyrir okkur þegar við erum að
reyna að gera eitthvað

II. Gáfa ósvikinnar sannfæringar – gerir okkur kleift að skila meiru með ósvikinni
sannfæringu
III. Gáfa sjónarhornsins – reynsla getur leitt til að fá víðara sjónarhorn
IV. Gáfa forvitninnar – uppreisnarmaðurinn horfir á sérhverjar aðstæður með
forvitni, jafnvel þegar um mistök er að ræða
V. Að ná í þinn innri uppreisnarmann – er ég skipstjórinn sem áhöfn mín mundi
velja sem leiðtoga sinn í dag?
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Dr. Francesca Gino
VÍSINDAMAÐUR

+

HLUTI 3 | UMRÆÐUPUNKTAR

PRÓFESSOR

RANNSÓKNARMAÐUR

FÉLAGSFRÆÐINGUR

HÓPVERKEFNI

PERSÓNULEGAR ÍHUGANIR

1. Lýstu einhverjum í teymi þínu eða samtökum sem hefur „uppreisnargáfuna“.

1. Dr. Gino segir að fólk með uppreisnargáfuna hafi þrennt sameiginlegt: ósvikna
sannfæringu, sjónarhorn, og forvitni. Flokkaðu frá 0 (lægst) 10 (hæst) þessa þætti hjá
sjálfum/sjálfri þér með því að setja X á línuna hér að neðan.:
Ósvikin sannfæring
Mér finnst að það að sýna varnarleysi
geri mig veikari. Ég veit ekki hversu
einstakur/einstök ég er og vík gjarnan
fyrir skoðunum annarra.

Mér finnst ég sterk(ur) þegar ég sýni
hver ég virkilega er. Ég veit að ég er
einstakur og held fram skoðunum
mínum af öryggi..

2. Hver eru áhrif þessa manns með „uppreisnargáfuna“?

0..........................................................5.......................................................10
Sjónarhorn
Ég á erfitt með að breyta sjónarhorni
mínu og skilja eða taka því hvernig aðrir
sjá hlutina.

Áður en ég skoða aðstæður eða tek
ákvörðun reyni ég ósjálfrátt að skilja og
íhuga sjónarmið allra sem að máli koma.

3. Hvernig bregst teymi þitt eða samtök við fólki sem sýnir „uppreisnargáfu“?

0..........................................................5.......................................................10
Forvitni
Ég held fast við það sem ég veit nú þegar.
Ég fer alltaf troðnar slóðir. Ég forðast
að spyrja spurninga svo að ég verði ekki
dæmdur fyrir vanþekkingu mína

Ég leitast alltaf við að kanna nýjar
leiðir til að gera hlutina og spyr margra
spurninga til að uppgötva hvað það er
sem ég veit ekki nú þegar.

4. Hvernig getur þið hvatt hvert annað til að sýna „uppreisnargáfu“? Skrifið það í töfluna hér
að neðan. Verið nákvæm.

Hvernig hvetjum við til
ósvikinnar sannfæringar?

Hvernig hvetjum við til að
útvíkka sjónarhornið?

Hvernig hvetjum við til
forvitni?

0..........................................................5.......................................................10
Hversu mikill uppreisnarmaður er ég?
Alls enginn

100%

0..........................................................5.......................................................10
2. Með hliðsjón af sjálfsmati þínu, hvað gætir þú gert til að þróa áfram með þér
uppreisnargáfuna?
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STÍGÐU NÆSTA SKREF
Hvaða EITT skref til framkvæmda viltu taka með þér úr
þessum fyrirlestri og hvenær ætlarðu að framkvæma það.
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HLUTI 4

Styrktaraðilar

GUÐRÚN

GLS 2021

HAFSTEINSDÓTTIR
Nýkjörinn alþingismaður í Suðurkjördæmi.
Formaður Samtaka iðnaðarins 2014-2020.

Guðrún hefur lengst af starfað í fjölskyldufyrirtækinu
Kjörís, tók þar við stöðu framkvæmdastjóra 23 ára
gömul þegar faðir hennar lést en frá 2008 hefur hún
verið markaðsstjóri Kjöríss. Guðrún hefur mikið látið
að sér kveða á opinberum vettvangi.

PUNKTAR:

Einn brandari á dag hjálpar staffinu í gott skap:)

Við höfum bætt við nýjum valmöguleika í tímaskráningakerfi
okkar “Brandarar” til að hressa starfsfólk þitt þegar það mætir
til vinnu. Einnig er hægt að velja “Viskuorð” til hugleiðingar.
Sjá meira á www.curiotime.is

GEFUM

ÞÍN GJÖF SKIPTIR MÁLI!

Í DAG

& HEFUR ÁHRIF
NÆSTA GLS KYNSLÓÐ

EISTLAND

ÞÚ GETUR TENDRAÐ UMBREYTINGU Á HEIMSVÍSU
Í GEGNUM GLOBAL LEADERSHIP SUMMIT

Margfaldaðu áhrifin!
•

110+ lönd

•

Verðandi leiðtogar

•

Fangelsi

•

Herinn

•

1200+ viðburðir

•

Viðskipti

•

Skólar

•

Menntun

•

55 tungumál

•

Heilbrigðisþjónusta

•

Nemendur

•

Stjórnsýsla

•

Þjónusta

•

Félagasamtök

GRACE CHRISTA
GLS Next Gen

„Mér fannst eins og ég væri að tapa áttum í faraldrinum
og vissi ekki hvað ég ætti til bragðs að taka næst. Ég missti
kjarkinn. Á ráðstefnunni hvarf kjarkleysið og ég fékk í
staðinn forvitni.“

ÞEGAR ÞÚ GEFUR KVEIKIR ÞÚ
SÖGUR UM UMBREYTINGU

UM ALLAN
HEIMINN
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„Ég man enn þegar Craig sagði: ‚Ef Guð hefur valið þig
þá mun hann einn skaffa þér það sem til þarf.‘ Það var
augnablik viðsnúnings hjá mér. Hvað get ég gert þegar
Guð velur mig? Ég trúi því að Guð hafi aldrei rangt fyrir
sér. Síðan hef ég aldrei efast um Guð. Ég geng út örugg
og reyni að trúa að í öllum þeim kringumstæðum þar sem
ég er í forystu veiti Drottinn sjálfur mér alla getu og hæfni
sem ég þarf.“

TRAN CONG KINH

þátttakandi í Víetnam

midi.gls.is/gefa
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VESTMANNAEYJAR

HEIMSKLASSA
FORYSTA

FYRIR SAMTÖKIN ÞÍN
EÐA SAMFÉLAG
Sem leiðtogi í þínu samfélagi skilur þú að þegar leiðtogar batna, batna
samfélögin líka. Nú getur þú hagnýtt GLS til að fá teymi þitt, starfsfólk,
samtök, söfnuð, samfélag eða bæjarfélag inn í þróun forystu sem kveikir
umbreytingar.
• Þróa og hvetja teymi þitt, samtök, kirkju og samfélag með heimsklassa
leiðtogaþjálfun.

HÉR ERU FJÓRIR MÖGULEIKAR AÐ FÆRA KENNSLUNA AF
GLS INN Í HVAÐA FUNDARSTAÐ SEM ER.

• Búðu til og nýttu sameiginlegt tungumál og komdu á leiðtogamenningu um

Staðreyndin er sú að GLS er haldið af meira en 1000 leiðtogum eins og þér

sameiginlega sýn.

um allan heim.

• Hvettu og byggðu nýtt tengslanet með leiðtogum á þínu svæði.

• Opnir fundir gera hagsmunaaðilum kleift að hafa áhrif á sveitarfélag þitt eða
samtök.
• Smáfundir tengja innri hring eða nágrenni í sameiginlega kennslu.

REYKJAVÍK

• Einkafundir bjóða tæki til breytinga í fyrirtæki þínu, samtökum eða kirkju.
• Netsamvera veitir sveigjanlega kennslu fyrir teymi eða samtök án
staðsetningar.

FINNDU ÞÉR BESTA
GESTGJAFAVALKOSTINN!

www.gls.is
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HORFIÐ Á OG RÆÐIÐ
FYRIRLESTRANA MEÐ
TEYMINU YKKAR
GLSNow er sérstaklega hannað fyrir
einstaklinga og teymi sem vilja bæta
leiðtogafærni sína allt árið um kring.

• Horfðu á eða hlustaðu á áhrifamikla
heimsklassa fyrirlestra frá GLS 2021
• Inniheldur efnistök og
umræðupunkta til niðurhals

AUKTU VIÐ
LEIÐTOGAHÆFNI ÞÍNA
ALLS STAÐAR,
HVENÆR SEM ER

• Fyrirlestrar, örþættir og aukaefni á
meira en 40 tungumálum
• Njóttu fræðslunnar hvenær sem er,
lærðu á þínum hraða
• Þínir minnispunktar - skráðu
eigin punkta á meðan þú horfir á
myndböndin og vistaðu fyrir síðari
not
• Búðu til eigin spilunarlista fyrir þína
námsleið með niðurhali í appið

•

Aðgangur að öllu efninu á GLS

•

Hágæða HD

•

Yfir 40 tungumál

•

Streymsiþjónusta

RÁÐSTEFNUTILBOÐ
6.900 KR
FULLT VERÐ 9.900 KR
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midi.gls.is

KAUPTU GLSNOW
LYKILKÓÐANN Í DAG
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HLUTI 4

HLUTI 4 | PUNKTAR

Stofnandi og prestur Fellowship Church;
Gestgjafi Albert Tate Podcast; Rithöfundur

Albert Tate er stofnandi Fellowship Church, einni hröðustu
vaxandi fjölþjóðernis-kirkju Bandaríkjana. Tate er kraftmikill
samskiptamaður og blandar öflugri sagnasnilld og kímnigáfu.
Hann hefur gaman af að útmála undranáð Guðs og kærleika
hans í kirkjum, háskólum og ráðstefnum. Þar á ofan situr Tate í
stjórn Azusa Pacific University, The Global Leadership Network
og Global Church Planting Organisaton, Stadia. Hann á kafla í
bókinni Letters to a Birmingham Jail og 2018 byrjaði hann með
hlaðvarpið Albert Tate Podcast.

YFIRLIT
I.

Ég er ennþá hér — þakklætisafstaða þín mun móta sjónarhorn þitt

II. Lærdómurinn eða prófið — stjórnaðu eins og það sé próf
III. Sjáðu það sem þú hefur aldrei áður séð — krísa er tækifæri til að sjá
IV. Blundur er nýji flýtirinn — þegar þú hvílist reglubundið sér Guð alltaf fyrir því
sem þarf
V. Sorg og von eru góðir herbergisfélagar — bjóddu vonina velkomna
VI. Finndu þína rás
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Albert Tate
SAMSKIPTAMAÐUR

HLUTI 4 | UMRÆÐUPUNKTAR
+

SAGNAMAÐUR

+

RÁÐGJAFI

+

HLAÐVARPSSTJÓRI

PERSÓNULEGAR ÍHUGANIR

HÓPVERKEFNI
Nýtið þessa stund til að styrkja hvert annað og endurnýja vonina.

1. Hvað þrennt hefur þú lært af Covid faraldrinum? Hvernig gætirðu nýtt það inn í rútínuna að
faraldri loknum? Hvernig liti það út að standast prófið?

Lærdómurinn

Hvernig má hagnýta það inní
rútínuna að faraldri loknum?

1. Hvaða missi eða sorg hefur þú þurft að þola á liðnum mánuðum? Dæmi: Lát ástvinar, að
þurfa að loka fyrirtækinu, mikilvægar breytingar á lífsháttum, vinslit o.s.frv.

Hvernig liti það út að standast
prófið?

2. Albert býður okkur upp á að upplifa samtímis sorg og von. Hvernig væri vonin í miðri sorg
hjá þér?

3. Þegar þú hefur hlustað á félaga þína í hópnum, deildu þá með þeim von og hvatning sem
gæti hafa verið endurvakin hjá þér sem afleiðing af því.

2. Hvað getur þú gert til að muna það sem þú lærðir hér og viðhalda eftir-faraldurs
rútínunni?

STÍGÐU NÆSTA SKREF
Hvaða EITT skref til framkvæmda viltu taka með þér úr
þessum fyrirlestri og hvenær ætlarðu að framkvæma það.
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ÞÚ TENDRAR
UMBREYTINGU

GUATEMALA

Takk fyrir að leggja að þér við að þroska leiðtogahæfni þína til jákvæðra
áhrifa til að breyta heimi okkar!
Þú ert sannur umbreytandi sem knýrð okkur til að útvíkka GLS til fleiri
samfélaga á hverju ári. Á tímum þar sem áskoranir faraldurs hefur
áframhaldandi áhrif á svo marga heimshluta skiptir það enn meira máli en
áður.
Hafir þú velt fyrir þér hvernig þú getir haft meiri áhrif á að koma jákvæðum
breytingum á á svæðum sem mest hafa orðið fyrir barðinu á faraldrinum,
þá er hér þitt tækifæri. Þú getur hjálpað til að koma GLS-reynslunni víðar
um heiminn til fólks sem er til staðar þar sem hægt er að koma á jákvæðum
breytingum.
Gerðu þitt til að sjá fólk þroskast að leiðtogahæfni þar sem það skiptir mestu
máli. Hvaða framlag sem er, stórt eða smátt, skiptir máli.

Framlag þitt í dag hjálpar:
• Þýða GLS á 55 tungumál
• Færa yfir 110 löndum GLS á þessu misseri

SUÐUR-AFRÍKA

VÍETNAM

• Þjóna helmingi fátækustu landa heims með tækifærum til að þróa forystuhæfni
• Menntastyrki til fólks með lítil ráð
• Byrjunarfjármagn til að halda GLS viðburði í nýjum borgum úti um heim
• Lægri aðgangseyri fyrir nemendur og verðandi leiðtoga
• Örugga ráðstefnustaði á stríðshrjáðum svæðum

Hægt er að gefa með því að skanna kóðann og gefa.

midi.gls.is/gefa

Einnig er hægt að fara á heimasíðuna: www.midi.gls.is/gefa
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BÆKUR UM

FORYSTU

Leitið að þessum bókum á
netinu fyrir ykkar tæki.

Paula Faris
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WHAT
IS YOUR

SKREF 1:

Hver leiðtoganna hafði mest áhrif á þig? (Merktu í einn kassa)

Craig
Groeschel

General Stanley
McChrystal

Jamie
Kern Lima

Shola
Richards

Michelle
Poler

Richard
Montañez

Rich Wilkerson,
Jr.

Jerry
Lorenzo

Dr. Henry
Cloud

Dr. Francesca
Gino

A.R.
Bernard

Ibukun
Awosika

Juliet
Funt

Malcolm
Gladwell

Bianca
Juárez Olthoff

Á GLS21 hefur þú teygað af innsæi ýmissa bestu leiðtoga í heimi. Það er von okkar að
það hafi kveikt í þér löngun til að endurhugsa, endurmeta og íhuga hvernig þú getir
haldið áfram. Nú er tími aðgerða! Nýttu þessi fjögur skref, annað hvort persónulega
eða með teymi þínu, til að hjálpa þér/ykkur til að virkja það sem þú fékkst út úr GLS21.

www.gls.is

Albert
Tate

Guðrún
Sigríður
Hafsteinsdóttir Indriðadóttir

Þeir sem eru með gula kassa voru sýndir á Íslandi 5. nóv.
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W H AT I S YO U R
SUMMIT ONE?
SKREF 2: Hver var lykilhugmynd sem sá leiðtogi hafði sem þú merktir við? Hvert er
aðal skrefið þessu tengt sem þú vilt skuldbinda þig við? Gerðu það sérstakt og fljótlega.
Skrifaðu það hér.

HVERNIG ætlarðu að útfæra þetta framkvæmdaskref? Hverjir koma að því?
Krefst það viðbótarnáms? Þarftu sérstakan undirbúning? Með hvaða hætti ætlar þú
að koma þessari nýju hugmynd í verk á áhrifasviði þínu?

SKREF 3: Verkáætlun
HVER getur hjálpað þér að hugstorma fyrir skapandi útfærslu á aðalskrefinu?
Að fá frekari innsýn eða sjónarhorn? Komið með þér í forystuvegferðina?

SKREF 4: SummitTWO. Ef þú vilt getur þú notað þetta vinnublað líka á annan áhrifaríkan
ræðumann á GLS21, en aðeins þegar þú ert kominn nægilega langt með það sem þú
taldir mikilvægast hér að ofan.

Hvenær ætlar þú að setja niður áætlun og hugsa um hvernig þú getir útfært þessa hugmynd?
Veldu einhvern dag á næstunni.
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HVAÐ ER NÆST

Á LEIÐTOGAFERÐALAGI
ÞÍNU

SAMVINNA
UM SAMFÉLAGSBREYTINGAR

FARÐU
DÝPRA
Nýttu leiðtogainnsæi þitt og skriðþunga þinn í því

Að leggja sig fram um að þroskast er ein besta ákvörðun sem

samfélagi þar sem þú hefur áhrif, og það innan

leiðtogi getur tekið. Við viljum því hvetja þig efla hvatann í nýju

tveggja vikna með því að

hugmyndunum og þeim breytingum sem þú sækist eftir og GLS

1. Deila innsýn þinni;

ráðstefnan hefur kveikt í þér.
Fylgstu með skilaboðum um
viðburði sem GLS mun auglýsa

Gerðu áætlun um að taka forystuhæfni

á árinu og vertu með.

þína upp á næsta stig.

2. Bjóða til umræðna; og
3. Eiga samvinnu um samfélagsbreytingar

www.gls.is

MÓTAÐU
REYNSLU ÞÍNA

ENDURSPEGLUN
VIÐ GLS21
Lýstu innan tveggja sólarhringa frá GLS,
meðan þú ert enn í hrifningarvímu,
reynslu þinni fyrir annari manneskju
og bjóddu henni með í forystuvegferð
með því að deila aðalframkvæmdaskrefi þínu.
Varpaðu ljósi á aðallærdóm þinn
og framkvæmdaskref á Summit
ONE vinnublaðinu - annað hvort á
ráðstefnunni sjálfri eða innan við 48
klst frá lokum hennar.
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THE GLOBAL
LEADERSHIP SUMMIT

NÍGERÍA

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN

ALÞJÓÐLEG
ÚTRÁS
UMBREYTUM FÓLKI, SAMTÖKUM OG
SAMFÉLÖGUM UM ALLAN HEIM.

The Global Leadership Summit hófst 1995 sem stakur
viðburður í Chicago, þá undir nafninu The Leadership Summit.

“

Það er full þörf á þessu. Ég þarf það fyrir kirkju mína og við þurfum
það fyrir land okkar. Gegnum GLS fáum við nýjar hugmyndir,

Eftirspurnin jókst eftir tækifærum til leiðtogaþróunar og

þjálfun og menntun. GLS er mjög mikilvægt. Á mörgum stöðum í

Summit stækkaði sem Global Leadership Summit. Sjónvarpað

heiminum eru margar leiðir sem fólk getur leitað eftir til að fínstilla

var BEINT árlega til gestgjafa og til kirkna um gervöll Bandaríkin.

forystuhæfni sína. En það á ekki við í landi eins og mínu. Að fá GLS

Árið 2005 fór GLS að njóta alþjóðlegrar viðurkenningar. Nú er

hingað breytti öllu. Augljóslega skapar það betra þjóðfélag…

það sá viðburður í leiðtogafræðslu sem er stærstur og hefur

og gáruáhrifin skapa betri heim.

DR. KATURAH YORK COOPER
GLS í Líberíu
GLS 2021/2022-tímabilið hefst í ágúst og er síðan þýtt á 55
tungumál og fært yfir 110 þjóðlöndum á fjórða ársfjórðungi
2021 til fyrsta ársfjórðungs 2022.

MALASÍA
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“

verið lengst í gangi.

HALTU ÁFRAM

LEIÐTOGAVEGFERÐ
ÞINNI
Verum samferða á vegferðinni:

www.gls.is
@glsisland

www.gls.is

