Zapisnik 4. seje Upravnega odbora (UO) Društva moderatorjev Slovenije (DMS)
4. seja je bila 24.4.2014 , od 16.15 do 18.15h v prostorih Mestnega muzeja
Prisotni: UO Novak Marjeta, Natalija Vrhunc, Dragana Prijanovič, Janja Rebolj
Dnevni red:
1. Pregled realiziranih nalog
2. Strokovno srečanje Od inspiracije do inovacije
3. Klubska srečanja do konca leta 2014
4. Razprava- Kako sistematično pristopiti k krepitvi kompetenc moderatorjev?
Ad 1 - Pregled realiziranih nalog
1-a Evidenca članov (simpatizerjev) je narejena.
1-b Janko je odprl več verzij mejlov društva na Googlu, Žiga preveri integracijo info@dmslo.si v Google.
1-c Projekt spletna stran – še nismo začeli. Žiga prevzame koordinacijo.
1-d Oba Pro Action Cafe-ja sta izvedena – Marjeta na kratko poročala.
1-e v Razpis Erasmus + nismo šli – prekratek rok za prijavo, da bi lahko pravočasno dobili PIC kodo, ki smo jo za prijavo
potrebovali. Pozorni bomo na ta razpis v naslednjem letu.
Ad 2 - Strokovno srečanje Od inspiracije do inovacije
DMS sodeluje kot partner. Petra, Marjeta in Tadej bodo moderatorji vozlišč.
Ad 3 - Klubska srečanja do konca leta 2014
Natalija napiše mail članom, da predlagajo teme za srečanja do konca leta. Hkrati pošlje kompetence moderatorja in termine
srečanj in navodila za prijavo teme za klubsko srečanje (naslov, opis, katera tehnika bo uporabljena, kako vsebina prispeva h
krepitvi moderatorskih kompetenc).
Ad 4 - Razprava- Kako sistematično pristopiti k krepitvi kompetenc moderatorjev?
4-a Letos se fokusiramo na metodo Pro Action Cafe (dva PAC-a smo že izvedli 3.4. dogodek v Mestnem muzeju, 14.4.
znotraj društva).
• V jeseni (predvidoma v ponedeljek 29.9.) izvedemo enodnevni seminar metode PAC – udeleženci so predhodno
prisotni na PAC v MM in spremljajo z izvedbenega vidika. Po usposabljanju pa imajo možnost co-hostanja naslednjih
PAC v MM
• Redne PAC v MM razpišemo ob četrtkih: 18.9., 16.10., 20.11.
4-b Jeseni razpišemo osnovni seminar o moderiranju
4-c V okviru Akademije v naslednjem letu posvetimo pozornost Appreciative Inquiry (AI)
• Organiziramo 3-dnevni mednarodni dogodek na temo AI z ugodno ceno za člane
• Člani, ki se bodo izobraževali prenesejo znanje na ostale člane v okviru internega dogodka
4-d Ravno tako v okviru akademije v letu 2015razpišemo seminar na temo strateškega načrtovanja
4-e Informacije o aktivnostih Akademije (PAC, AI) podamo že na AoPL v Planici
Zapisal-a: Dragana Prijanovič

