
 

 ZNANJE ZA  
SODELOVANJE 

 

    KOMU JE SEMINAR 
TTT NEMENJEN? 

TTT 2023 je namenjen 
predvsem študentom, ki so 
željni občasnega študentskega 
dela in si želijo dinamičnega, 
izzivov polnega dela v 
utrganem timu, ter bi radi, da 
ima njihovo delo veliko težo, 
domov pa se vrnejo z dobro 
zgodbo. 

FORMAT IN 
TRAJANJE TTT 

TTT 2023 bo potekal 
predvidoma 6 poldanskih 
terminih (17h – 20h) v živo. 
Poleg tega pa bo vključeval 
vikend seminar. Potekal bo v 
marcu, aprilu, maju in juniju. 

• Uvodno srečanje (online)  
28. 3. 2023 ob 17h 

• Modul I, II, III  
4.4., 11.4. in 25.4. 2023 
ob 17h 

• Vikend seminar  
14. – 16. 4. 2023 

• Modul IV, V 
16.5. in 30.5. 2023 

• izvedba programa v juniju 

• nastop 13.6.2023 

  

VABIMO TE NA BREZPLAČEN SEMINAR 
ZA BODOČE TBA TRENERJE. 
 
PRIDUŽI SE NAM IN DOŽIVI TIMSKO DELO NA LASTNI KOŽI.  

Naša vizija je pomagati ljudem, da se naučijo skupaj delati bolje. 
Zato vsako leto naredimo korak čez meje vsakdanjih obveznosti 
in ponudimo priložnost tistim, ki se želijo naučiti trenerskih in 
osebnih veščin, spoznati TBA in njen tim, si pridobiti nove 
prijatelje in tudi priložnost za delo. 

Svoje znanje in energijo smo združili v seminar TRAIN THE TRAINER – TTT. 
Oblikovan je kot delno teoretični, predvsem pa izkustveni program. Glavni 
vsebinski elementi:  

✓ skrivnosti dobrih timskih dogodkov na prostem 
✓ posebnosti dogodkov v seminarskih dvoranah 
✓ veščine nastopanja pred zahtevnimi skupinami 
✓ kako zgraditi močan tim 
✓ tehnologija in orodja za delo s skupinami 
✓ refleksija in povratna informacija 
✓ model 7E3 za pripravo in izvedbo kvalitetnih dogodkov 
✓ predstavitev TBA, naše delo in vrednote 
✓ Izvedba programov na daljavo in hibridnih programov 
✓ razvoj, priprava in izvedba programa skupaj s senior trenerji TBA 

 

         

 

Pridružujemo si pravico spremembe 
terminov in oblike izvedbe tečaja. 



 

 

  

Za uspešen zaključek in pridobitev 
certifikata seminarja TTT se zahteva 

o 100% prisotnost, manko pa se 
nadomesti v dogovoru z vodjem TTT. 

o Sodelovanje na enem konkretnem TB 
programu v vlogi pomočnika trenerja 
v sklopu TBA trenerske ekipe in 
pozitivna ocena s strani vodje 
programa. 

o Uspešen 15 min zaključni nastop, na 
katerem udeleženci uporabijo 
osnovne trenerske tehnike. 

 

 

 Naši trenerji so naši heroji. Razvijajo, pripravljajo in profesionalno izpeljejo 
vsak program za naše naročnike. Vsi v TBA pa se trudimo biti najboljši v tem, 
kar počnemo. Trudimo se biti kreativni, inovativni in neprestano presenečati, 
hkrati pa vedno stremimo, dvigniti nivo timskega dela v slovenskih in tujih 
podjetjih. 

Če se nam želiš pridružiti, nam pošlji življenjepis in motivacijsko pismo, v 
katerem se predstaviš, na ttt@tba.si do 12.3.2023. Število mest je 
omejeno. 

  

OSNOVNI POGOJI ZA 
UDELEŽENCE TTT 2023 

 

    

01 
Tečaj je za udeležence brezplačen, pokrije se 
le strošek prenočitve za TTT vikend. 

02 
Osnovni namen izobraževanja je razvoj ekipe 
trenerjev za izvedbo aktivnih timskih 
programov podjetja TBA d.o.o. 

03 
Udeleženci v času trajanja seminarja oz. v 
obdobju od 1.4. 2023 do 1.7. 2023 ne smejo 
delovati v organizacijah (z izjemo neprofitnih 
organizacij) ali podjetjih, ki niso del TBA d.o.o. 
in se ukvarjajo z organizacijo ali izvedbo 
izobraževanj, teambuilding dogodkov, 
konferenc oz. podobnih dogodkov s 
poudarkom na skupinski dinamiki oz. za to 
nimajo pisnega dovoljenja TBA d.o.o. 

04 Uspešen zaključek seminarja ne zagotavlja 
nadaljnjega sodelovanja tečajnika in TBA d.o.o.  
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