ZAPISNIK, 3. seje UO Društva moderatorjev Slovenije
Seja je potekala 17.9.2020, od 18h do 20.30, po skypu
Prisotni: Marjeta, Peter, Helena, Natalija, Dragana
Teme
1. Prehod na online moderiranje: stanje, trendi, vloga DMS
2. Kaj narediti s povpraševanji za online moderiranje (v smislu vodenja raznih dogodkov – ne nujno
participativnega tipa)
3. Mednarodni teden moderiranja
4. Volitve novega UO v začetku 2021

Ad 1: Prehod na online moderiranje: stanje, trendi, vloga DMS
Kako razširiti zavedanje kako izgleda kakovostno e-facilitiranje, da sta za to potrebna 2 moderatorja, eden v
tehnični vlogi, da je potrebno veliko priprav, da je težko pravilno ovrednotiti ceno oz. da je cena proti
pričakovanjem naročnika, zelo visoka.
Kako okrepiti e- veščine facilitatorske skupnost v Sloveniji?
Ali oblikovati bazen kontaktov tehničnih co-hostov za somoderiranje, z navedbo orodij, ki jih poznajo?

Dogovor:
Vzpostavimo odprto tabelo (Google obrazec) za vpis za somoderiranje v zoom-u oz. on-line; vpogled je
objavljen na članskih straneh. Razpošljemo jo z mesečnikom ali s posebnim mailom.
Pripravi: Marjeta

Kratko vsebino o on-line moderiranju bi dali tudi na spletno stran, z namenom informiranja in ozaveščanja
potencialnih naročnikov.
Pripravita: Dragana in Marjeta, okvirno do konca oktobra.

Ad 2: Kaj narediti s povpraševanji za online moderiranje (v smislu vodenja raznih dogodkov – ne nujno
participativnega tipa)

1

Stanje: dosedanja povpraševanja so se preposlala naprej vsem članom. To zahteva ažurirano listo članov in
prepošiljanje, zato je smiselno razmisliti ali nam ta praksa ustreza.
Dileme: filtrirati povpraševanja oz. vplivati na ceno, vplivati na to, kako se v javnosti razume vlogo
moderatorja, ali prepošiljati tudi druge vrste povpraševanj (npr. za trenerja).

Dogovor: Opredelimo mini formo, kaj naj vsebujejo povpraševanja, ki jih nato pošljemo naprej članom. V
formi naj bo posebej opredeljena vloga tehničnega in vsebinskega facilitatorja, z namenom ozaveščanja o
teh dveh vlogah.

Ad 3: Mednarodni teden moderiranja
Dogovor:
V mesecu moderiranja ponudimo on-line kakovostno facilitatorske izkušnjo širši javnosti:
- Preko fb, LinkedIn, novičnika v mesecu moderiranja povabimo širšo javnost na klubsko srečanje: 12. 10.
2020: Uporabna improvizacija v podporo participatornim procesom, ki ga vodi Ana Kyra Bekš.
- Povabimo še koga drugega, če ima kakšno zanimivo vsebino/dobro prakso na temo e-facilitiranja (npr.
Mateja Goloba, Laro Kastelic,...) - mailing v naslednjem tednu
- Dragana za člane društva izvede delavnico o uporabi Mentimetra: 26.10., 18.30, maks 2h.

V posebnem mailu (v tednu 21.9.) povabimo člane k podelitvi on-line veščin:
• pridobimo zainteresirane, ki bi bili pripravljeni v mesecu moderiranja v širši javnosti podeliti svoje
izkušnje v on-line okolju - pa tudi kdaj pozneje
• povabimo k vpisu v tabelico za so-moderiranje v zoomu (Ad 1)
• povabimo na delavnico e-facilitator.

Ad 4: Volitve novega UO v začetku 2021
Klubsko srečanje novembra: tema so volitve.

Naslednje srečanje UO DMS: 27.10., 18h
Zapisala. Natalija
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