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ZAPISNIK, 1. seje UO Društva moderatorjev Slovenije 
 
Seja je potekala 27.3.2020, od 18h do 19.30, po skypu 
 
Prisotni: Marjeta, Peter, Helena, Natalija, Dragana, Ana Kyra 
 
Dnevni red: 

1. prilagoditev programa 2020 ‘korona situaciji’ 
2. kako podpreti člane za digitalno delo 
3. digitalne oblike klubskih srečanj 
4. drugo 

 
Podane informacije in sklepi UO 
 
Ad1) Prilagoditev programa 2020 ‘korona situaciji’ 

− Izvedbo konference  se obravnava na naslednji seji UO, ta trenutek pa se posvetimo kratkoročnim dogodkom DMS 
in njihovi on-line izvedbi. 

− Matteo Catullo, gost na februarskem klubskem srečanju - organizator CREA konference - pripravlja on-line delavnico 
ca 60min,  on-line, bo poslal predlog UO DMS: 

 
Ad 2) Kako podpreti člane v prehodu na digitalno sodelovanje/poslovanje? 
 
Skupno razmišljanje: 
V spletnem izobraževanju bi začeli najprej s splošnim facilitatorskim procesom on line - kot udeleženec, nato kot host, potem 
šele spoznavanje novega orodja. Pomembno je, da strukturirano in postopno vodimo člane na on-line facilitiranje in uporabo 
novih orodij (v modulih). 
Vsebine vseh on-line izobraževanj bi morale biti povezane z moderiranjem. Moderiranje na daljavo; kako ustvariti varen 
prostor, kako delati kvalitetne povzetke, kvalitetno skupinsko sodelovanje, … 
 
Glede na pozitivno izkušnjo iz klubskega srečanja in izvedbe na Danfossu,  je ideja, da za člane on-line izvedemo 
predstavitev in uporabo spletnih orodij Stormboard in Mindmeister. Ana Kyra in Peter sta pripravljena to ponoviti, z nekaj 
dodane vrednosti, npr. izbrati dodatna orodja, opredeliti zahtevnostno stopnjo, … 
 
Dogovor: 
V tem kontekstu se Ana Kyra in Peter povežeta in pripravita koncept on-line izobraževanja o uporabi spletnih sodelovalnih 
platform/orodij.  
 
Dogovor: 
Z Laro se preveri - Natalija - ali lahko v DMS novičniku (31.3. ali 1.4.) delimo povabilo na njen on-line tečaj osnov zoom-a, 
Gdrive-a in doodle-a, ki bo 3.4. ob 10h. 
 
V duhu supnostnega razvijanja veščin (Community of practice) v DMS: povabimo člane, da delijo svoje potrebe, katera orodja 
bi želeli predstaviti oz. preizkusiti v DMS skupnosti. Ideja: razpišemo datume, vsak ponedeljek, ob 18h. Ponedeljki ostanejo za 
moderatorske teme, ostali dnevi pa so lahko tudi za druge vsebine.  
 
Dogovor: Pripravimo razpredelnico za 2 meseca. Ana Kyra pripravi tabelo (povezava), ki jo podelimo s člani, ki sami 
vpisujejo dogodke. 
 
Dogovorjene ponujene vsebine: 
− 3.4.2020, 10h-11h, Osnovna spletna orodja → drive, zoom, doodle, Lara - povabimo 
− 6.4.2020, 18h - 19h, Pregled in predstavitev spletnih sodelovalnih tehnologij, Peter 
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− 8.4.2020, 18h-20h, Facilitiran proces medsebojne podpore v času korona krize (z uporabo orodij Points of You), 
Dragana 

− 13.4.2020, 18h-19h, Facilitacija s spletnim orodjem Mural,  Ana Kyra 
− 20.4.2020, 18.30, Klubsko srečanje: Vzpostavljanje prostora za sodelovanje med stroko, pacienti in javnimi 

ustanovami  - izkušnje večletnega koordiniranja večdeležniškega "bottom-up" projekta Bolečina v hrbtu; dr. Ditka 
Vidmar 

− xx, Facilitiranje v zoom-u: krog, ali kaj drugega, Marjeta, Natalija 
 
Ad 3: Digitalne oblike klubskih srečanj 
 

− 20. 4. 2020: Vzpostavljanje prostora za sodelovanje med stroko, pacienti in javnimi ustanovami  - izkušnje 
večletnega koordiniranja večdeležniškega "bottom-up" projekta Bolečina v hrbtu; dr. Ditka Vidmar 

− 11. 5. 2020: Delavnica javnega nastopanja – Kako pripraviti zanimiv govor. Vodi: Nina Dušić Hren, Dober stik. 
 
Obe izvajalki sta pripravljeni srečanje izvesti on-line. DMS je pripravljen podpreti izvedbo. 
 
Ad 4: Drugo 

− Marjeta realizira zaprtje USD računa, ko bo to možno. 
− V DMS kupimo profesionalni zoom. 

 
Zapisala: Natalija Vrhunc 
 
 
 


