
ŠTIPENDIJA ZA USPOSABLJANJE S PODROČJA MEDIACIJE 
 
 

 

Iz naslova družbene odgovornosti Inštitut za mediacijo Concordia PODELJUJE 3 ŠTIPENDIJE za 

udeležbo na 100 urnem OSNOVNEM MEDIACIJSKEM USPOSABLJANJU. Zavedamo se, da se preko 

vsakega usposobljenega mediatorja preko njegovega načina komuniciranja in delovanja novi vzorci 

upravljanja in preprečevanja konfliktov dotaknejo vsaj 150 ljudi. 

Vemo tudi, da so zaradi finančne situacije nekaterim skupinam tovrstna usposabljanja težje 

dostopna. Zaradi tega bomo 3 udeležencem podelili brezplačno udeležbo: enemu študentu/ki, eni 

brezposelni osebi in enemu predstavniku iz nevladnega sektorja. 

Zainteresirani pošljite motivacijsko pismo (največ 1 A4 stran) in svoj življenjepis do petka, 28.3.2014, 

na elektronski naslov Inštituta za mediacijo Concordia: info@concordia.si. Za informacije pa nas lahko 

pokličete po telefonu 068 13 10 15 ali 040 604 406. 

 

 

 OSNOVNO MEDIACIJSKO USPOSABLJANJE - 100 UR 
 

Novost 
 

- večina teoretičnega dela se izvaja kot študij na daljavo 

- avdiovizualno snemanje predavanj za manjkajoče udeležence 
 

Osnovni podatki o usposabljanju 
 
Vodja usposabljanja:  dr. Tanja Pia Metelko 
 
Trajanje: 100 ur  
 
Število udeležencev: do 15 
 
Ciljna skupina:  

- vodilni delavci in managerji 

- vodje uradov, oddelkov, poslovalnic in drugih organov ter enot 

- strokovni delavci in sodelavci  

- vsi, ki delate z ljudmi 
 
Cilj:  

- spoznati širši teoretični okvir mediacije  

- osvojiti tehnike in proces mediacije  

- usposobiti se za uporabo mediacije kot orodja pri svojem poklicnem delu  

- usposobiti se za upravljanje  konfliktov in sporov s pomočjo mediacije 
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Pridobitev: 

- Potrdilo o uspešno opravljenem osnovnem mediacijskem usposabljanju v trajanju 100 ur  

- naziv 'mediator', ki ga podelita Inštitut  za mediacijo Concordia in MEDIOS – Združenje 
mediacijskih organizacij Slovenije (program je skladen s standardi izvajanja mediacijskih 
usposabljanju pri MEDIOS-u) 

 
Možnost nadaljevanja usposabljanja na področju družinske, šolske in gospodarske mediacije. 
 
Kraj izvajanja:  
- Ljubljana: na sedežu Inštituta za mediacijo Concordia, Pipanova pot 30, Ljubljana Šiška (sejna soba). 
 
Termini izvajanja:  
Prvo srečanje v PETEK, 4. aprila, drugo srečanje v SOBOTO, 5. aprila 2014. 
Ostali termini v dogovoru s skupino glede na želje in zmožnosti udeležencev. 
Usposabljanje se načeloma izvaja čez vikend – v petek popoldan in soboto preko celega dneva. 

 
 
Program 
 

 NASLOV MODULA VSEBINSKI SKLOP TRAJANJE 

1. TEMELJNO  
O MEDIACIJI 

Uvodno o mediaciji 10 ur 

Splošno o mediaciji  

Načela mediacije in vloge udeležencev  

Modeli in pristopi mediacije  

2. KONFLIKT – KOMUNIKACIJA 
–  
ČUSTVA 

Konflikt in mediacija 10 ur 

Komunikacija in etika v mediaciji  

Pomen čustev v mediaciji  

Kako se soočamo s težkimi čustvi udeležencev  

3. TEHNIKE MEDIACIJE Temeljne tehnike v mediaciji: 
Aktivno/zavestno poslušanje, Povzemanje, 
Interpretiranje zornega kota drugega 
udeleženca, Okrepitev pravil, JAZ sporočila, 
Iskanje pomembnih informacij, 
Preokvirjanje, Normaliziranje, Približevanje 
stališč – vzpostavljanje vzajemnosti, 
Fokusiranje na prihodnost, Uravnotežanje 
moči, Ločena srečanja, Delitev na manjše 
dele, Kaj se bo zgodilo ČE, Uporaba splošno 
veljavnih meril, Možganska nevihta, 
Metakomunikacija, Ločitev stališč od 
interesov, Lupljenje čebule 

15 ur 

Tehnike postavljanja vprašanj  

Mediacija v težkih situacijah  

4. PROCES MEDIACIJE Mediacijski krog  
Faze mediacije 
Začetna faza 
Raziskovanje 
Razreševanje in pogajanja v mediaciji 
Zaključek mediacije in sprejetje dogovora 

25 ur 

  Zbiranje in vrednotenje podatkov in interesov   



Razvijanje opcij in alternativ  

5. TRENINGI IN ŠTUDIJE 
PRIMEROV   

Treningi in analize (manjše skupine, snemanje s 
kamero) 

40 ur 

 (TER  ZAKLJUČNI Vaje   

 PREIZKUS) Igre vlog  

  Individualna praksa - mediiranje  

  Ustni in pisni test  

  Zaključek  

  SKUPAJ: 100 ur 

 
Izvajalci: 

- Dr. Tanja Pia Metelko, mediatorka in trenerka, direktorica Inštituta za mediacijo 
Concordia 

- Mojca Vatovec, sistemska družinska terapevtka , mediatorka in trenerka 

- gostujoči predavatelji. 
 
Temeljni pristopi usposabljanja:  

- 20 ur teoretičnega dela (v obliki študija na daljavo) / 40 ur izkustvenega dela / 40 ur 
praktičnega dela 

- pri treningu delajo udeleženci v majhnih skupinah 

- teoretični del se izvaja v obliki študija na daljavo. 
 

Metode oziroma načini dela 

 
1. interaktivna predavanja  
2. diskusije in debate 
3. študije primerov iz prakse (iz tujine in lastne prakse) 
4. igre vlog  
5. snemanje mediacij s kamero in analize (manjše skupine) 
6. delavnice 
7. delo v parih in v skupinah 
8. igre skupinske dinamike 
9. učenje in vaje s pomočjo avdiovizionalnih sredstev 
10. mediiranje. 

 
 

Dodatne informacije 
 
Inštitut za mediacijo Concordia 
Pipanova 30, 1000 Ljubljana  
T: 068 13 10 15 (pisarna), 040 604 406 (direktorica) 
info@concordia.si 
S: www.concordia.si 
 
 

http://www.concordia.si/


 DR. TANJA PIA METELKO, direktorica 

mediatorka in trenerka,  
odgovorna za usposabljanja in voditeljica treninga 
040 604 406, tanja.tanjapia@gmail.com 

 
- je doktorica znanosti (doktorirala je na Univerzi v Ljubljani, Socialna pedagogika, 

disertacija nosi naslov ”Družinska mediacija kot metoda reševanja sporov v 
družini; pred tem je diplomirala na Pravni fakulteti) 

- je direktorica Inštituta za mediacijo Concordia  
- je prva predsednica Združenja mediacijskih organizacij Slovenije – Medios 
- je članica Sveta za alternativno reševanje sodnih sporov pri Ministrstvu za 

pravosodje (od l. 2009) 
- izvedla je preko 1500 ur predavanj in usposabljanj s področja mediacije v 

Sloveniji in v tujini s področja: 
 šolske mediacije (programi za učence, dijake, učitelje in starše) 
 osnovnega mediacijskega usposabljanja 
 nadaljevalnega družinskega usposabljanja 
 gospodarske mediacije in pogajanj 
 mediacije med žrtvami in storilci kaznivih dejanj 

- mediira na Inštitutu za mediacijo Concordia ter v postopkih sodišču pridružene 
mediacije pri Okrožnem sodišču v Ljubljani in v Kopru 

- mediacije izvaja na področju družinskih sporov, gospodarskih, šolskih, civilnih, na 
področju okolja, mediacijo med žrtvami in storilci kaznivih dejanj  in v čezmejnih 
sporih 

- vodi intervizijske skupine za mediatorje na Inštitutu za mediacijo Concordia in v 
drugih organizacijah 

- opravila je preko 350 mediacij 
- 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 
- študirala je Imago partnersko terapijo 
- ima več kot 15 let izkušenj na področju svetovalnega dela z otroki in 

mladostniki ter šolsko mladino 
- predava na različnih kongresih, simpozijih in okroglih mizah 
- je avtorica mnogih strokovnih člankov s področja mediacije. 

 


