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TRENER - PREZENTATOR - VODJA

Za tiste, ki ste v duši in srcu ter z odločitvijo zavezani ideji, da
želite predajati koristne vsebine, 
metode in tehnike vsem, ki to od vas želijo. 
Skoraj vsak je mojster na nekem področju življenja, v neki
uporabni veščini. 

Vprašanje je le, ali se bo zavezal, da bo to znanje delil z drugimi
in jim na ta način pomagal.
Največja naložba danes je naložba v znanje. 
To vedo udeleženci, ki jim boste na svojih treningih služili.

»The Secret of Living is GIVING.« 
Tony Robbins

TRAIN THE TRAINER
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TRAJANJE: 100 pedagoških ur 

CILJ:
-     udeleženci znajo izvajati treninge, delavnice in prezentacije za večje in manjše skupine,
time
-     udeleženci osvojijo vlogo in identiteto trenerja, koncepte in različne pristope vodenja
-     udeleženci spoznajo in osvojijo oblikovanje srečanja, posamezne ure in koncept
strukturiranja celotnega usposabljanja
-     udeleženci se opremijo s tehnikami za ravnanje z zahtevnimi udeleženci treningov
-     udeleženci znajo dajati in voditi proces konstruktivne povratne informacije in vodenja
udeležencev

CILJNA SKUPINA:
-posamezniki, ki imajo za cilj postati trenerji usposabljanj in delavnic, prezentatorji – govorniki  
na kongresih, vodje timov, predavatelji, učitelji
-vodstveni delavci, direktorji, managerji, finančniki, vodje kadrovskih služb v gospodarstvu,
strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju

TEMELJNI PRISTOPI USPOSABLJANJA: 
-do 20% teoretičnega dela/ +40% izkustvenega dela / +40% praktičnega dela
-usposabljanje je sestavljeno iz najbolj aktualnih in učinkovitih pristopov, ki se jih uporablja na
svetovni ravni v tem trenutku
-metode, tehnike, procesi in vsebine, ki jih učijo in uporabljajo: Tony Robbins, T. Harv Eker, Blair
Singer (lead trainer na TTT pri Success Resources), Mac Attram, Alex Mandossian, Bob Proctor,
Marjean Holden, Berth Feustel (NLP Train the Trainer), Joseph Mc Clendon III., in drugi, katerih
seminarjev in usposabljanj se je udeležila vodja usposabljanja Tanja Pia Metelko

PRIDOBITEV:
-POTRDILO o uspešno opravljenem Usposabljanju za trenerje TRAIN THE TRAINER 
v trajanju 100 pedagoških ur 
-Naziv 'TRENER', ki ga podelita Inštitut za mediacijo Concordia in MEDIOS – Združenje
mediacijskih organizacij Slovenije (program je skladen s standardi izvajanja mediacijskih
usposabljanju pri MEDIOS-u)

         TEMELJNO O USPOSABLJANJU
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Namen in pomen neformalnega izobraževanja + »MOJ ZAKAJ«
Najpomembnejša TROJKA vsakega usposabljanja
Vloge in identiteta trenerja: prezentator – moderator – motivator – supervizor
Koncept CP3: koncept – princip – proces – procedura
Vloge Satir (5 načinov komuniciranja): 

4 MAT: (mini kaj) – zakaj – kaj – kako – kaj potem
Timsko delo: Forming – Storming – Norming – Performing
Tipologije osebnosti (udeležencev)
Okvirjanje posameznega srečanja: mind opener – performing – formating - mapping – pre
teaching - teaching

Uravnotežanje med: content / context
Priprava GRADIV
Vodenje interakcije z udeleženci
»Motnje« udeležencev in kako jih upravljati
Dominiranje na odru – v dvorani
Močne točke posameznega trenerja / soočanje s STRAHOVI 
Osebna rast trenerja
Etični kodeks trenerja

Ta del predstavlja jedro in steber celotnega usposabljanja in je ključnega pomena za bodočega
trenerja. Sestavljen je iz vrhunskih tehnik, ki jih uporabljajo po svetu za usposabljanje
trenerjev in je izredno praktično naravnan.

       ozemljevalec – pomirjevalec – obtoževalec – razumar – odvračevalec

*Vaje – vsebine – metode, ki jih zaradi ključnega elementa PRESENEČENJA (iznenadenja) nismo
zapisali.

           PROGRAM ZA TRENERJA - KLJUČNE VSEBINE
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Načrtovanje in priprava usposabljanja/treninga 
Kako začeti: usposabljanje, prezentacijo – 3 najboljši načini
Izvajanje usposabljanja/treninga 
Moderiranje 
Pedagoške veščine in spretnosti 
Drža trenerja mediacije in poslovna odličnost 
Izvajanje in evalviranje demonstracij mediacije
Izvajanje in evalviranje praktičnih vaj udeležencev  
Supervizija in intervizija za mediatorje 
Primeri dobre prakse mediacije 
Izbrane vsebine glede na želje/potrebe udeležencev v aktualni skupini

Observacija trenerja 
Priprava kurikula za eno izmed usposabljanj po izbiri
priprava ene šolske ure za učenje ene od tehnik 
učenja vodenja intervizije za udeležence z analizo primerov
Najpogostejše »napake« 

INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM 
– izbor določenih vsebin

 
     
     SPLOŠNE VSEBINE:

          IZ STANDARDOV  MEDIACIJSKIH    USPOSABLJANJ
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100 pedagoških ur »v živo« vrhunskih metodologij, zanj, vsebin, načinov, 

Interna delovna gradiva
2 vrhunski knjigi tujih avtorjev
posnetke TOP trenerjev
Posnetek vašega nastopa s povratno informacijo
TOP družbo čudovitih so-udeležencev
SAMO TOKRAT: 

       konkretnih vaj

      GRATIS - 2 DNEVNA UDELEŽBA NA NADALJEVALJNEM USPOSABLJANJU 
      ZA MEDIATORJE

USPOSABLJANJE ZAJEMA:
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Individualno delo – 1 do 3 udeleženci: 3.490 eur + ddv / osebo
4 do 7 udeležencev: 2.990 eur + ddv / osebo
Skupina - 8 udeležencev ali več: 2.490 eur + ddv / osebo

1.890 eur + ddv / osebo
Možnost plačila v štirih obrokih. Prvi obrok v višini 500 eur se plača ob prijavi.
Ob plačilu celotne kotizacije v enkratnem znesku priznamo popust v višini 100 eur.

Redna cena 100 urnega Usposabljanja za trenerja je:

Posebna ponudba za AKTUALNO SKUPINO:

CENA USPOSABLJANJA:



8. sept.

9. sept

11. sept.

16. sept.

17. sept.

8.30 - 18.00

8.30 - 18.00

8.30 - 18.00

8.30 - 18.00

8.30 - 18.00

TERMINI  IZVAJANJA:

18. sept. 8.30 - 20.00

DODATNE INFORMACIJE:
 

INŠTITUT ZA MEDIACIJO CONCORDIA, Ljubljana
Kontaktna oseba: Dr. Tanja Pia Metelko 

T: 040 604 406,   E: info@concordia.si, tanja.tanjapia@gmail.com, W: www.concordia.si

30. sept. 8.30 - 17.00



DR. TANJA PIA METELKO, univ.dipl.prav.,
doktorica soc.ped.,
NLP Master Coach, mediatorka in trenerka, 
voditeljica treninga

Tanja Pia Metelko se je izobraževala na
daljših usposabljanjih pri naslednjih
vrhunskih tujih strokovnjakih na področju
mediacije, pogajanj, osebne in poslovne
rasti: 

Tony Robbins, T. Harv Eker, Berth Feustel,
Blair Singer, Alex Mendossian, Mac Attram,
Marjean Holden, Joseph McClandon III,
William Ury, Kenneth Cloke, Lisa
Parkinson, Lynn Cole, Jette Simon, Jay
Folberg, Susan Yates, Gerda Mehta,
Annette Mouttet, Marian Liebman.

GLAVNA IZVAJALKA:
DR. TANJA PIA METELKO

 
Za posamezen sklop so predvideni gostujoči trenerji.

DRUGI IZVAJALCI:

Dr. Tanja Pia Metelko



Dr. Tanja Pia Metelko

Je univerzitetna diplomirana pravnica, ki je svoje dolgoletne izkušnje iz prakse vnesla tudi v
raziskovalno področje dela s posamezniki in poslovnimi subjekti ter tako pridobila naziv doktorice
znanosti. 

Dvajset let že uspešno deluje na treh področjih osebnostnega in poslovnega vodenja, ki jih
povezuje na inovativen in učinkovit način.

Njeno prvo področje dela je reševanje zastojev, konfliktov in sporov, 
tako med gospodarskimi subjekti in znotraj poslovnih sistemov, kot med fizičnimi osebami,
pri čemer uporablja zlasti metodo mediacije, ki jo kombinira z med-arbom in drugimi
oblikami alternativnega reševanja sporov. Deluje v več mediacijskih centrih in institucijah,
tako v Sloveniji, kot širše v Evropski Uniji. V ta segment spada tudi upravljanje in
reševanje posledic mobinga oz. trpinčenja na delovnem mestu.

Razvoj osebnih in poslovnih potencialov je njeno drugo področje, 
kjer z osebnim in poslovnim coachingom nudi suport in pomaga ustvarjati načine
spremenjenega delovanja, ki vodijo do uspešnih in učinkovitih strategij posameznikov in
podjetij. Posebej uspešna je pri diagnosticiranju in analizi stanja v podjetjih, čemur sledi
individualiziran program optimizacije delovnih procesov, učinkovitega delegiranja in
vodenja, upravljanja časa in uspešne komunikacije. 
Pomoč pri ustvarjanju vizije, ciljev, načrtov in strategij, je njeno izrazito močno področje. Je
mednarodno certificiran INLPTA NLP trener in Master Coach s področja nevro lingvističnega
programiranja.

Tanja Pia Metelko uči in izobražuje kadre na področju vodenja, pogajanj in prodajnih
veščin, da razvijejo strategije in osebnost odličnega vodje, pogajalca in prodajnega.
Sodelovala je z več kot 150- imi podjetji in institucijami.

Z omenjenih področij izvaja treninge, delavnice ter krajša in daljša usposabljanja, kjer
udeležence nauči konkretnih tehnik, veščin in kompetenc. Treninge vodi v različnih evropskih
državah v katerih je tudi zasnovala in implementirala več programov reševanja sporov in
učinkovitega vodenja.
Predava tudi na Univerzi v Ljubljani in zasebnih visokošolskih zavodih.

DR. TANJA PIA METELKO



Bodite ENKRATNI v svoji EDINSTVENOSTI! 
 Tanja Pia Metelko

osnovno mediacijsko usposabljanje
nadaljevala usposabljanja: družinska, šolska, gospodarska, delovna mediacija
pogajanja, mediacija v potrošniških sporih
mediacija med žrtvami in storilci kaznivih dejanj
treningi in campi za osebno rast
Train the Trainer (4 izvedbe 100 urnega usposabljanja v 10ih letih)

V zadnjih letih se z vso predanostjo in strastjo posveča osebni rasti ljudi, ki si tega želijo
in se za to odločijo. 

V 17ih letih je izvedla preko 10.000 ur predavanj in usposabljanj s področja mediacije,
komunikacije in osebne rasti v Sloveniji in v tujini s področja:

- mediira na Inštitutu za mediacijo Concordia ter v postopkih sodišču pridružene mediacije 
- mediacije izvaja na področju družinskih sporov, gospodarskih, potrošniških, šolskih, civilnih, na
področju okolja, mediacijo med žrtvami in storilci kaznivih dejanjin v čezmejnih sporih
- vodi intervizijske skupine za mediatorje na Inštitutu za mediacijo Concordia in drugod

- opravila je preko 8.000 ur mediiranja v mediacijskih postopkih
- je mednarodno certificiran INLPTA NLP Master Coach in INLPTA NLP TRENER
- ima opravljeno specializirano usposabljanje TRAIN THE TRAINER pri svetovno znanem trenerju
Blair Singer, Success Resources

- vzpostavila je Model mediacije v vzgoji in izobraževanju
- vzpostavila je Program usposabljanja za mediatorje, ki mediirajo med žrtvami in mladoletnimi
storilci kaznivih dejanj v Republiki Kosovo

- doštudirala je Imago partnersko terapijo
- ima več kot 18 let izkušenj na področju svetovalnega dela z otroki in mladostniki
- predava na različnih kongresih, simpozijih in okroglih mizah v Sloveniji in tujini
- je avtorica mnogih strokovnih člankov s področja mediacije
- je članica crew ekipe pri svetovno priznanem coachu, trenerju in filantropu TONY ROBBINS pri
Tony Robbins Reasearch International, kjer zaključuje usposabljanje za Senior Leader

Je avtorica znane knjige MEDIACIJSKE TEHNIKE IN VEŠČINE 1-50, 
Priročnik za preprečevanje in reševanje konfliktov ter osebno rast v komuniciranju.

DR. TANJA PIA METELKO


