INŠTITUT ZA MEDIACIJO CONCORDIA

Dr. Tanja Pia Metelko
TRENER - PREZENTATOR - VODJA

T

1

5

Č K

OT

JAVNO
NASTOPANJE

VE

TRAIN THE TRAINER
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POZDRAVLJENI,
BODOČI TRENERJI
IN PREZENTATORJI.
ZA KOGA?
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
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PROGRAM IZVAJAMO ŽE VEČ KOT 15 LET.
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OSNOVNI PODATKI O USPOSABLJANJU
VODJA USPOSABLJANJA: dr. Tanja Pia Metelko
TRAJANJE:
vrednost programa je 100 pedagoških ur

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

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

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)

TEMELJNI PRISTOPI USPOSABLJANJA:
-teoretični okvir / izkustveno delo / praktično delo
-pri treningu delajo udeleženci v majhnih skupinah

PROGRAM JE SKLADEN S STANDARDI Mediosa
- pridobite naziv 'TRENER'

OSVOJILI IN NAUČILI SE BOSTE:
1.Kako , USPEŠNO JAVNO NASTOPATI, ter PRODORNO PREZENTIRATI.
2. Kako NASTOPATI SUVERENO – kljub tremi, ki jo morda/verjetno občutite.
3. Ozavestili boste neverbalno govorico telesa in NEVERBALNO KOMUNIKACIJO ter jo znali
upravljati.
4. Tehnik in metod za premagovanje in UPRAVLJANJE TREME pred javnim nastopom.
5. Izboljšati boste svojo SAMOPODOBO.
6. Razlikovati različne TIPE VEDENJ LJUDI ter uporabljati različne zvrsti komunikacije.
7. Ozavestili boste, kakšen je vaš KOMUNIKACIJSKI PROFIL.
8. Znali boste učinkovito komunicirati z vsemi TIPI OSEBNOSTI po metodi VAK.
9. Naučili se boste RAVNATI Z ZAHTEVNIMI SOGOVORNIKI ali zahtevno skupino ljudi na način,
ki bo učinkovit in dober za obe strani.
10. Osvojili boste učinkovito podajanje in sprejemanje POVRATNE INFORMACIJE.
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NAJUČINKOVITEJŠI PRINCIPI IN TEHNIKE NASTOPANJA.

PROGRAM
PROGRAM ZA TRENERJA - KLJUČNE VSEBINE
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.
• Uspešna, učinkovita in ciljna komunikacija
• Komuniciranje z vsemi tipi udeležencev po metodi VAK
• Soočanje s tremo in kako jo upravljati
• Omejujoča prepričanja in kako jih odpravimo za vedno
• Namen in pomen neformalnega izobraževanja + »MOJ ZAKAJ«
• Najpomembnejša TROJKA vsakega usposabljanja
• Naloge trenerja (10+)
• Vloge in identiteta trenerja:
prezentator – moderator – motivator – supervizor
• Koncept CP3: koncept – princip – proces – procedura
• VLOGE SATIR: (5 načinov komuniciranja):
ozemljevalec – pomirjevalec – obtoževalec – razumar – odvračevalec
• MODEL 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
• Vodenje INTERAKCIJE Z UDELEŽENCI
• "MOTNJE UDELEŽENCEV" in kako jih upravljati
• Zahtevni udeleženci in/ali skupine in kako jih upravljati
• Dominiranje na odru – v dvorani
• Močne točke posameznega trenerja
• Osebna rast trenerja
• Etični kodeks trenerja
• Marketing in prodaja seminarjev
• 1 celoten dan: Leadership Day – trener kot vodja (na prostem – v kolikor se izvaja v živo)

PRIDOBITE

NAZIV "TRENER".

PROGRAM
SPLOŠNE VSEBINE – IZ STANDARDOV MEDIACIJSKIH USPOSABLJANJ Z DODATKI
*v kolikor so udeleženci mediatorji

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
Nadaljevalne tehnike mediacije
Poglobljeno o procesu mediacije
Pregled mediacijskih področij
Zastoji v mediaciji in kako jih preseči
Etične dileme
Supervizija in intervizija za mediatorje
Standardi mediacijskih usposabljanj
Standardi izvajanj mediacij
Primeri dobre prakse mediacije
Izbrane vsebine glede na želje/potrebe udeležencev v aktualni skupini
*Za tiste, ki NISTE MEDIATORJI oz. ne boste izvajali treningov za mediatorje, je ta modul
prilagojen – izvajajo se druge vsebine.

INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM – IZBOR DOLOČENIH VSEBIN
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«

EKSKLUZIVEN PROGRAM.

METODE IN NAČIN DELA:
1.

interaktivna razlaga ter prikaz tehnik in korakov

2.

vaje v parih in v skupinah - takoj prenosljive v prakso

3.

nastopi pred kamero z analizo

4.

igre skupinske dinamike

5.

analiza nastopov svetovno priznanih vrhunskih trenerjev in prezentatorjev

6.

vaje - vaje - vaje

VEČ kot 15 LET IZKUŠENJ.
VEČ kot 10 LET IZKUŠENJ V TUJINI.

IZVAJALCI:
- glavna izvajalka: DR. TANJA PIA METELKO,
INLPTA NLP trener, INLPTA NLP Master Coach, Mojstrica Komunikacije, Trenerka v tujini,
Mediatorka v vseh vrstah sporov, Predavateljica na fakultetah
- posamezni del modulov: GOSTUJOČI TRENERJI – vsi certificirani trenerji z dolgoletno prakso
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CENA PROGRAMA:
USPOSABLJANJE ZAJEMA:

100 pedagoških ur »v živo« vrhunskih metodologij, zanj, vsebin, načinov, konkretnih vaj
Interna delovna gradiva
2 vrhunski knjigi tujih avtorjev
USB ključek z video posnetki TOP trenerjev
Posnetek vašega nastopa s povratno informacijo
Prigrizke in pijačo med odmori
TOP družbo čudovitih so-udeležencev

CENA USPOSABJANJA:
Cena 100 urnega USPOSABLJANJA ZA TRENERJA:
Individualno delo: 3 – 5 udeležencev: 3.490 eur + ddv / osebo
6 do 9 udeležencev: 2.990 eur + ddv / osebo
SKUPINA - 10 udeležencev ali več: 2.490 eur + ddv / osebo
POSEBNA PONUDBA ZA AKTUALNO SKUPINO = 1.890 eur + ddv / osebo
Za udeležence, ki bodo postali TRENERJI INŠTITUTA ZA MEDIACIJO = 1.690 + ddv / osebo
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Možnost plačila v več obrokih.
Prvi obrok v minimalni višini 500 eur + ddv je potrebno plačati ob potrjeni prijavi.
*5% dodatni popust: za plačilo celotne kotizacije ob prijavi.
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PRIDOBITE:
NAZIV "TRENER"
DODATNE INFORMACIJE
Inštitut za mediacijo CONCORDIA
E: info@concordia.si, concordia.mediacija@gmail.com
W: www.concordia.si, T: 040 604 406

POSEBNA PRILOŽNOST:
POGODBENO SODELOVANJE Z
INŠTITUTOM ZA MEDIACIJO CONCORDIA
- VABIMO TRENERJE:
Vsi, ki boste postali TRENERJI in ste že MEDIATORJI, boste povabljeni k sodelovanju pri izvajanju
usposabljanj - treningov pod geslom MEDIACIJA V VSAKO USTANOVO.
Gre za projekt UČINKOVITE METODE KOMUNICIRANJA ter PREPREČEVANJA in REŠEVANJA
KONFLIKTOV - MEDIACIJA.

TRENERJI V PROJEKTU:

Inštitut za mediacijo Concordia zaradi velikega povpraševanja vabi k sodelovanju
nove trenerje.
Gre za projekt učenja KOMUNIKACIJSKIH TEHNIK IN VEŠČIN, ki ga izvajamo v :
- vzgojno izobraževalnih ustanovah
- socialno varstvenih zavodih
- gospodarskih družbah in podjetjih
- državni upravi
- zdravstvu
- nevladnih organizacijah
- društvih, zavodih in drugih oblikah ustanov.
Trener, ki prevzame posamezno ustanovo, v njej izvede 10 urno usposabljanje vživo.
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Udeležence vodi pri izvedbi online izobraževanja preko 55ih modulov, ki jih opravijo sami od
doma ali iz službe: poslušajo module, se naučijo tehnik in naredijo vaje iz pisnih gradiv.
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POSTANITE TRENER PRI
INŠTITUTU ZA MEDIACIJO CONCORDIA

PREDVIDENI TERMINI IZVAJANJA:
NOVA SKUPINA -

ZAČETEK 2023

Predvideni datumi usposabljanja so:
V JANUARJU ALI FEBRUARJU:
- četrtek: od 16.00 - 20.30
- petek: od 9.00 - 18.30
- četrtek: od 16.00 - 20.30
- petek: od 9.00 - 18.30
- sobota: od 9.00 - 18.00
V MARCU:
Vikend izvedba na lokaciji, kjer prespimo:
- petek: od 16.00 . 20.00
- sobota: od 7.00 - 19.00
- nedelja: od 7.00 - 17.00
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- četrtek: od 16.00 - 20.30
- petek: ZAKLJUČEK S PODELITVIJO CERTIFIKATOV
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GLAVNA IZVAJALKA:
DR. TANJA PIA METELKO
Dr. znanosti - soc.ped., univ.dipl.prav.,
INLPTA NLP Trener, mediatorka,
INLPTA NLP Master Coach,
Mojstrica komunikacije
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:
Dr. Joe Dispenza, 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 ... in drugi.

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 NLP 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 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.

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!

