INŠTITUT ZA MEDIACIJO CONCORDIA

Dr. Tanja Pia Metelko
PROGRAM: 55 ONLINE modulov + 36 ur V ŽIVO
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OSNOVNO
MEDIACIJSKO
USPOSABLJANJE
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POZDRAVLJENI,
BODOČI MEDIATORJI.
NOVO - NOVO - NOVO:
Kakšna možnost in priložnost - mediacijske TEHNIKE in VEŠČINE ter PROCES, boste
osvojili ter jih neomejeno obnavljali in nadgrajevali za vedno - PREKO POSNETKOV.
Tako je! Ob prijavi na usposabljanje za MEDIATORJA boste prejeli
55 posnetkov, ki si jih boste lahko pogledali v udobju svojega doma ali pisarne, kadar
boste sami izbrali.
Lahko si jih boste pogledali takoj in hitro, lahko počasi, skozi daljše obdobje.
Lahko jih boste pogledali VEČKRAT, kolikor boste želeli.
In seveda boste lahko posnetke gledali tudi PO ZAKLJUČKU izobraževanja, ko boste želeli
OBNOVITI kakšno tehniko ali fazo mediacije.
To je seveda velik privilegij, ki ga dosedanjih 18 GENERACIJ MEDIATORJEV (vsako leto sta
bili vsaj 2 skupini, skupaj skoraj že 40), ni imelo. Verjemite, tudi oni bi si tega želeli ...
Poleg tega pa boste deležni tudi INTENZIVNIH VAJ iz mediacij V ŽIVO, kjer bomo do
potankosti zvadili in evalvirali proces mediacije z vsemi tehnikami.
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PROGRAM ZA MEDIATORJE IZVAJAMO ŽE VEČ KOT 18 LET!

LE

OSNOVNI PODATKI O USPOSABLJANJU
VODJA USPOSABLJANJA: dr. Tanja Pia Metelko
TRAJANJE:
posnetki (55 modulov) + naloge in vaje iz gradiva + vaje v živo (36 ur)
CILJNA SKUPINA:
- vodilni delavci in managerji
- vodje uradov, oddelkov, poslovalnic in drugih organov ter enot
- strokovni delavci in sodelavci v vzgoji, izobraževanju in socialnem vasrtvu
- študenti vseh smeri
- vsi, ki delate z ljudmi
CILJ:
- spoznati širši teoretični in zakonski okvir mediacije
- osvojiti 30 tehnik mediacije, 15 tipov postavljanja vprašanj in proces mediacije
- usposobiti se za uporabo mediacije kot orodja pri svojem poklicnem delu
- usposobiti se za upravljanje konfliktov in sporov s pomočjo mediacije
- postati mediator
PRIDOBITEV:
- POTRDILO o uspešno opravljenem osnovnem mediacijskem usposabljanju v trajanju 60 ur
- POTRDILO o uspešno opravljenem osnovnem mediacijskem usposabljanju v trajanju 100 ur
(za tiste, ki boste izvedli tudi modul z vajami v živo)
- NAZIV 'MEDIATOR', ki ga podelita Inštitut za mediacijo Concordia in MEDIOS – Združenje
mediacijskih organizacij Slovenije (program je skladen s standardi izvajanja mediacijskih
usposabljanj pri MEDIOS-u)
Možnost nadaljevanja usposabljanja na področju družinske, šolske, gospodarske mediacije in
mediacije v potrošniških sporih.
TEMELJNI PRISTOPI USPOSABLJANJA:
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-pri treningu delajo udeleženci v majhnih skupinah
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-teoretični okvir / izkustveno delo / praktično delo

PROGRAM JE SKLADEN S STANDARDI izvajanja mediacij na sodiščih
– v programih sodišču pridružene mediacije.

PROGRAM
1.TEMELJNO O MEDIACIJI
Vrste ARS in uvodno o mediaciji
Pravne podlage ARS v RS in EU
Razlika med sodnim reševanjem sporov in ARS
Načela mediacijskega postopka
Vrste mediacije - modeli in pristopi: facilitativna mediacija, evaluativna mediacija,
transformativna mediacija
Posebnosti mediacije v nekaterih vrstah sporov: gospodarski in potrošniški spori,
družinski spori, delovni spori, odškodninski in zavarovalniški spori
Organizacija mediacije na sodišču in v mediacijskem centru
Etične dileme

2. KONFLIKT – KOMUNIKACIJA – ČUSTVA
Konflikt
Nevrološka razlaga konflikta
Konflikt in način reševanja v mediaciji
Čustva in pomen čustev v mediaciji
Kako se soočamo s strankami, ki imajo močna ali negativna čustva

PR

M

VAŠ
A

OGR

PROGRAM
3. TEHNIKE IN VEŠČINE, KI JIH UPORABLJA MEDIATOR:
KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE - 11
1. Dober stik
2. Aktivno/zavestno poslušanje
3. Povzemanje/parafraziranje
4. Povzemanje s strani udeleženca
5. Neverbalna komunikacija
6. Preokvirjanje
7. Zaznavni kanali
8. JAZ sporočila
9. Uporaba jezika
10 . Uporaba metafor
11. Meta model jezika: brisanje – posploševanje – popačenje

TEHNIKE POSTAVLJANAJ VPRAŠANJ - 17
12. Umetnost postavljanja dobrih vprašanj
13. Otvoritvena/uvodna vprašanja
14. Informativna/raziskovalna vprašanja
15. Odprta vprašanja
16. Zaprta vprašanja
17. Hipotetična vprašanja
18. KAJ vprašanja
19. ZAKAJ vprašanja
20. Vprašanja za razčiščevanje
21. Strateška vprašanja
22. Povezovalna vprašanja
23. Reflektivna vprašanja
24. Relacijska vprašanja – vprašanja izbire
25. Vprašanja za fokusiranje
26. Cirkularna vprašanja
27. Vprašanja za rahljanje stališč
28. Vprašanja za preverjanje sporazuma

PRIČNETE LAHKO: TAKOJ ZDAJ!

PROGRAM
PROCESNE MEDIACIJSKE TEHNIKE - 16
29. Prva – uvodna faza mediacije
30. Druga – raziskovalna faza mediacije
31. Tretja – faza razreševanja v mediaciji
32. Četrta – zaključna faza mediacije
33. Ločeno srečanje
34. Shuttle mediation – Mediacija z ločenimi sestanki
35. Odkrivanje tematik – spornih točk
36. Normaliziranje
37. Vzpostavljanje vzajemnosti
38. Uravnotežanje moči
39. Delanje učinkovitih zapiskov
40. Uporaba table
41. Pre-usmerjanje na pozitivno
42. Komediacija
43. Pred mediacija
44. Diagnosticiranje spora

TEHNIKE ZA PREMIKANJE STALIŠČ – ZASTOJI V KOMUNIKACIJI - 6
45. Fokusiranje na prihodnost
46. Fokusiranje na bistveno
47. Ločitev stališč od interesov
48. Lupljenje čebule
49. Druga možnost – Nova alternativa - Lupljenje čebule
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50. Dilts'ova piramida – nivojsko reševanje konfliktov
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PRIČNETE LAHKO: TAKOJ.

METODE IN NAČIN DELA:
1.

spletni moduli - 55

2.

interaktivna razlaga tehnike in korakov

3.

študije primerov iz prakse - več kot 300 primerov

4.

vaje iz gradiv - takoj prenosljive v prakso

5.

delo v parih in v skupinah

6.

igre skupinske dinamike

7.

e-učilnica

8.

mediiranje z analizo

36 UR - 3 DNEVI - V ŽIVO:
13., 14., 15.10.2022
*PRED TEM JE POTREBNO - PREDELATI 55 ONLINE MODULOV

IZVAJALCI:
- glavna izvajalka: DR. TANJA PIA METELKO,
INLPTA NLP trener, INLPTA NLP Master Coach, mediatorka v vseh vrstah sporov, predavateljica
na fakultetah in univerzi
- posamezni del modulov: TRENERJI MEDIATORJI – vsi certificirani trenerji in mediatorji z
dolgoletno prakso v izvajanju mediacije in mediacijskih usposabljanj

E: INFO@CONCORDIA.SI
W: WWW.CONCORDIA.SI
T: 040 604 406

CENA PROGRAMA:
CENA ZA FIZIČNE OSEBE:
REDNA CENA:
100 urnega Osnovnega mediacijskega usposabljanja je 1.390 eur + ddv/osebo.

POSEBNA CENA ZA AKTUALNO SKUPINO:
- 55 ONLINE MODULOV + DELOVNA GRADIVA: 490 eur + ddv (oseba dobi POTRDILO o udeležbi)
- DODATEK: 35 UR V ŽIVO: 290 eur + ddv (oseba dobi POTRDILO in NAZIV MEDIATOR)

CENA ZA PRAVNE OSEBE

-

PAKETI:

REDNA CENA:
100 urnega Osnovnega mediacijskega usposabljanja je 1.390 eur + ddv/osebo.

POSEBNA CENA ZA AKTUALNO SKUPINO:
Cena za 1 osebo = 690,00 eur + ddv
Cena za organizacijo do 4 udeleženci = 1.900,00 eur + ddv
Cena za organizacijo 5 - 10 udeležencev = 3.900,00 eur + ddv
Cena za organizacijo 11 – 25 udeležencev = 5.900,00 eur + ddv
Cena za organizacijo 26 – 50 udeležencev = 7.900,00 eur + ddv
Cena za organizacijo 51 – 100 udeležencev = 9.900,00 eur + ddv
DODATEK: 3 dni v ŽIVO: 390 eur + ddv (po osebi - oseba dobi POTRDILO in NAZIV MEDIATOR)

CAN

»USTANOVA DOBRIH ODNOSOV«.
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*** ORGANIZACIJA,
ZNOTRA
E NPARRA
EV
D INPER O
C JE KNAAT EZR A
OGSREABME V E Č- K OPTA5K0 E% TZIA: P O S L E N I H ,
LAHKO PRIDOBI NAZIV – CERTIFIKAT:
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DODATNE INFORMACIJE
Inštitut za mediacijo CONCORDIA
E: info@concordia.si, concordia.mediacija@gmail.com
W: www.concordia.si, T: 040 604 406

GLAVNA IZVAJALKA:
DR. TANJA PIA METELKO
dr. soc.ped., univ.dipl.prav.,
NLP Trener, mediatorka, NLP Master Coach,
voditeljica treninga
040 604 406, info@concordia.si

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

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.
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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.
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DR. TANJA PIA METELKO

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 150imi 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.

V 18ih letih je izvedla PREKO 10.000 UR PREDAVANJ IN USPOSABLJANJ S PODROČJA MEDIACIJE,
komunikacije in osebne rasti v Sloveniji in v tujini s področja:
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
- 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 v VEČ KOT 1000IH MEDIACIJSKIH
POSTOPKIH
- že več kot 10 let vodi SUPERVIZIJSKE SKUPINE ZA MEDIATORJE
- DOKTORIRALA je s področja DRUŽINSKE MEDIACIJE z nalogo: Družinska mediacija kot metoda
reševanja sporov v družini
- je mednarodno certificiran INLPTA NLP Master Coach in INLPTA NLP Trener
- 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
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- predava na različnih kongresih, simpozijih in okroglih mizah
- je avtorica mnogih strokovnih člankov s področja mediacije
- mesečno se izobražuje in aktivno sodeluje v ekipi največje svetovne izobraževalne organizacije
SUCCESS RESOURCES in ROBBINS RESEARCS INTERNATIONAL.
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Je avtorica znane knjige MEDIACIJSKE TEHNIKE IN VEŠČINE 1-50,
Priročnik za preprečevanje in reševanje konfliktov ter osebno rast v komuniciranju (432 strani).
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KER STE NEPONOVLJIVI V SVOJI EDINSTVENOSTI!

