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                                                                                                                                                                                                        Koroška cesta 21, 4000 Kranj 

                                                                                                                                                                                                        T: + 386 4 2368 565 

                                                                                                                                                                                                        F: + 386 4 2368 564 

                                                                                                                                                                                                        GSM: + 386 40 635 466 

                                                                                                                                                                                                        e-mail: EIRT@siol.net 

                                                                                                                                                                                                        SLOVENIA 

                                                                                 

 
Na osnovi čl.39. i čl.41. Statuta i čl.5. Pravilnika o  obrazovnim standardima i 
kriterijima za stjecanje naziva psihoterapeut realitetne terapije Savjet Evropskog 
instituta za realitetnu terapiju na prijedlog direktorice prihvatio je 
 
 

PRAVILNIK 
O ORGANIZACIJI I DJELOVANJU  

UČITELJSKOG  VIJEĆA  
EVROPSKOG INSTITUTA ZA REALITETNU 

TERAPIJU 
 
 

I. OPĆE ODREDBE 
                                                         
  

Čl. 1 
 
  
Učiteljsko vijeće Evropskog instituta za realitetnu terapiju (u daljnjem tekstu UV 
EIRT) je tijelo koje udružuje učitelje, koji sudjeluju u edukaciji iz realitetne terapije iz 
Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. 
 
 

Čl. 2 
 
Ovaj pravilnik opredjeljuje unutarnju organizaciju Učiteljskog vijeća EIRT, podjelu 
zadataka među učiteljima, kao i uvjete i stručnu osposobljenost učitelja za 
sudjelovanje u pojedinim djelovima procesa edukacije, te opis zadataka i 
odgovornosti učitelja, što omogućava optimalno provođenje petogodišnje edukacije 
iz realitetne terapije kao osnovne djelatnosti EIRT. 
 
 

Čl. 3 
 
Organizacija rada u Učiteljskom vijeću EIRT proizlazi iz podjele rada, a podređena je 
osiguravanju kvalitetno izvedenog programa edukacije iz realitetne terapije. Kod 
organizacije, opsega i opisa rada uzimaju se u obzir kriteriji i normativi WGI, EART-a, 
pravilnici EIRT i iskustva u radu, koji omogućavaju neometano izvođenje edukacije. 
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II. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA   
 

 
Čl. 4 

 
 
Djelatnost UV EIRT je briga za razvoj te kvalitetu i provedbu petogodišnje edukacije 
iz realitetne terapije. Temeljni princip oblikovanja organizacijske strukture UV EIRT 
proizlazi iz podjele rada te djelatnosti. 
 
 

Čl. 5 
 
UV EIRT čine učitelji koji sudjeluju u edukaciji iz realitetne terapije, a koji djeluju u 
Sloveniji, u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini i koji se udružuju radi osiguravanja 
jedinstvenih obrazovnih standarda i kvalitete naročito u dijelu programa edukacije za 
stjecanje naziva psihoterapeut realitetne terapije. 
 
 

Čl. 6 
 

Odgovornosti između učiteljskih vijeća pojedinih država i UV EIRT podijeljene su na 
razini organizacije l. i ll. faze edukacije iz realitetne terapije. Za l. fazu edukacije 
odgovorna su učiteljska vijeća pojedinih zemalja, a  za organizaciju ll. faze  EIRT. 
Uvjet za podjelu odogornosti je intenzivna međusobna suradnja i usklađivanje.   
 
 

Čl. 7 
 

Zadaci UV EIRT su: 
- programira i planira edukaciju iz realitetne terapije 
- održava i razvija standarde edukacije 
- odlučuje o kriterijima za napredovanje 
- osigurava kvalitetu edukacije 
- razvija metode i načine edukacije 
- održava i razvija etičke standarde 
- razvija potencijale učitelja  
- brine za kontinuirano stručno usavršavanje učitelja 
- predlaže Stručnom savjetu EIRT učitelje za akreditacije 
- daje preporuku za stručnu literaturu 
- obavlja i druge potrebne zadatke koje se odnose na edukaciju iz RT 

 
Čl. 8 

 
UV EIRT vodi Stručni voditelj, koga biraju članovi Učiteljskog vijeća. 
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Čl. 9 
 

Stručni voditelj bira se na razdoblje od dvije godine, sa mogućnošću reizbora.  
 

 
Čl. 10 

 
Zadaci Stručnog voditelja UV EIRT: 
- saziva stručne skupove i sastanke 
- predlaže teme susreta 
- vodi sastanke 
- brine o informiranosti članova 
- omogućava povezivanje i suradnju članova 
- brine za realizaciju odluka UV 
- izvještava o radu Učiteljskog vijeća 
- u ime UV predlaže Stručnom savjetu EIRT akreditacije učitelja 
- po funkciji sudjeluje na sastancima SS EIRT 
- brine o evidenciji i bazi podataka Učiteljskog vijeća 
- sudjeluje na sastancima EART-a gdje predstavlja Učiteljsko vijeće EIRT 
 

 
III. UČITELJI  EIRT 
 
 

Čl. 11 
 

Učitelj EIRT je svaki je pojedinac koji je završio Specijalizirani program za učitelje u 
edukaciji iz RT, koji je stekao naziv od strane Instituta William Glasser i EIRT te 
podpisao  izjavu o suradnji s EIRT. Rad učitelja u procesu edukacije podijeljen je 
prema  fazama programa edukacije, nazivima koje su stekli i akreditacijama koje su 
im dodijeljene od strane EIRT. 

 
 
Osposobljavanje učitelja EIRT 
 
                                                        Čl.12  
 
 
Osposobljavanje učitelja EIRT definirano je Pravilnikom EIRT o obrazovnim 
standardima, kriterijima i načinima stjecanja učiteljskih naziva u edukaciji iz RT. 
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Stalni stručni razvoj (SSR) učitelja EIRT 
 
                                                      Čl. 13 
 
Svi članovi UV EIRT dužni su razvijati kvalitetu podučavanja sa obaveznim stalnim 
stručnim razvojem. SSR učitelja EIRT definiran je Pravilnikom EIRT o obrazovnim 
standardima, kriterijima i načinima stjecanja učiteljskih naziva u edukaciji iz RT.  

 
 
Učiteljski nazivi 
 

Čl. 14 
 

Nazivi članova UV, koje dodjeljuje Institut William Glasser za sudjelovanje u l.fazi 
edukacije i Stručni savjet EIRT za sudjelovanje u izvođenju ll. faze edukacije su: 
 
Supervizor  WGI  
Instruktor WGI  
Supervizor kliničke prakse 
Učitelj RT 
Učitelj – trener RT 
Terapeut za osobno iskustvo 

 
 
Uvjeti za dodjelu učiteljskih naziva 

 
Čl. 15 

 
 
Za preuzimanje odgovornosti i obavljanje posla u pojedinim fazama procesa 
izobrazbe učitelji moraju zadovoljiti slijedeće uvjete. 
 
 
Uvjeti za preuzimanje odgovornosti Supervizora WGI: 

1. Naziv Supervizor, kojeg  dodjeljuje WGI,  za vođenje Početnih praktikuma 

2. Naziv Supervizor, kojeg dodjeljuje WGI , savjetodavna praksa i praksa u 

poučavanju RT za vođenje Naprednih praktikuma 

3. Stalni stručni razvoj u poučavanju TI i RT 
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Uvjeti za preuzimanje odgovornosti Instruktora WGI 
1. Naziv  Basic Week Instructor, kojeg dodjeljuje WGI za vođenje Početnog 

intenzivnog treninga 

2. Naziv Senior Faculty, kojeg dodjeljuje WGI za vođenje Naprednog 

intenzivnoga treninga 

3. Praksa v podučavanju  RT i savjetovanju 

4. Stalni stručni razvoj u poučavanju TI in RT 

 
Uvjeti za preuzimanje odgovornosti  Supervizora kliničke prakse 

1. Naziv Instruktor ili Supervizor, kojeg dodjeljuje WGI 

2. Naziv Supervizor kliničke prakse, kojeg dodjeljuje Stručni savjet EIRT 

3. Naziv psihoterapeut RT 

4. Aktualna psihoterapeutska praksa 

5. Stalni stručni razvoj u psihoterapiji  

 

Uvjeti za preuzimanje odgovornosti naziva Učitelja-trenera RT: 
1. Naziv Supervizor ili Instruktor, kojeg dodjeljuje WGI 

2. Naziv Učitelj-Trener, kojeg dodjeljuje SS EIRT    

3. Naziv RT psihoterapeut 

4. Aktualna psihoterapeutska praksa 

5. Stalni stručni razvoj u podučavanju i psihoterapiji  

 
Uvjeti za preuzimanje odgovornosti Učitelja RT: 

1. Naziv Senior Faculty, kojeg dodjeljuje WGI   

2. Naziv psihoterapeut RT 

3. Naziv Učitelj, kojeg dodjeljuje SS EIRT  

4. Aktualna psihoterapeutska praksa   

5. Stalni stručni razvoj u poučavanju i psihoterapiji  

Uvjeti za preuzimanje odgovornosti Terapeuta za osobno iskustvo: 
1. Naziv Terapeut za osobno iskustvo, kojeg dodjeljuje SS EIRT 

2. Naziv psihoterapeut RT 

3. Aktualna psihoterapeutska praksa 

4. Stalni stručni razvoj u psihoterapiji  
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Akreditacije učitelja EIRT 
 

Čl. 16 
 
Za obavljanje pojedinih zadataka Stručni savjet EIRT će na osnovi prijedloga 
Učiteljskog vijeća i ispunjenih uvjeta dodijeliti učiteljima akreditacije za razdoblje od 
pet godina. Nakon isteka pet godina učitelj će ponovo steći akreditaciju samo ako 
pruži dokaze, da zadovoljava uvjete, na način da je brinuo za svoj stručni razvoj. Kod 
dodjele akreditacije svaki će učitelj potpisati izjavu o suradnji sa EIRT.  
(Izjava: Prilog 2) 

 
 
Zadaci i odgovornosti učitelja EIRT 
 
 

Čl. 17 
 

Zadaci i odgovornosti članova UV EIRT su slijedeće 
 
SUPERVIZOR WGI: vodi praktikume u I.fazi edukacije iz realitetne terapije. 
Supervizor WGI obavlja i druge poslove za koje ispunjava uvjete. 
 
INSTRUKTOR WGI: vodi seminare u l.fazi edukacije iz realitetne terapije. 
Instruktor WGI: obavlja i druge poslove za koje ispunjava uvjete. 
 
SUPERVIZOR KLINIČKE PRAKSE: vodi grupnu superviziju u V.godini edukacije i 
individualnu ili grupnu superviziju kliničke prakse, ako ta nije osigurana u ustanovi 
gdje obavlja kliničku praksu, i supervizira rad učesnika izobrazbe u skladu sa njihovim 
željama i potrebama. Supervizor može obavljati i posao osobnog terapeuta, samo ne 
sa osobom koju supervizira ili je s njenom edukacijom za PRT povezan na neki drugi 
način. 
 
UČITELJ – TRENER RT: vodi praktikume u ll.fazi edukacije i provodi superviziju 
studija slučaja iz prakse, koju učesnik obavlja tijekom rada na praktikumima. Ako 
zadovoljava ostale uvjete, trener može obavljati posao supervizora i osobnog 
terapeuta (ali posljednje ne sa osobom koju trenira). 
 
UČITELJ RT: vodi seminare u ll.fazi edukacije iz realitetne terapije. Ako ispunjava 
ostale uvjete  može također obavljati posao instruktora i supervizora WGI, trenera, 
supervizora i osobnog terapeuta (ali  posljednje ne sa osobom koju podučava). 
 
TERAPEUT ZA OSOBNO ISKUSTVO: obavlja osobnu terapiju, koja je u programu 
obrazovanja za stjecanje naziva psihoterapeut RT. 
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Etički standardi učitelja EIRT  
 

Čl.18 
Etični standardi učitelja EIRT su: 
 
 
Skrbnost 
 
Skrbnost učitelja EIRT uključuje prihvaćanje, povezivanje i zanimanje za polaznike 
edukacije i njihove razvojne potencijale. Učitelj EIRT skrbi za dobrobit i napredovanje 
sudionika, a poučavanje temelji na povezivanju s polaznicima i kooperativnoj 
samoprocjeni. 
 
Poštovanje 
 
Bit poštovanja kao etičnog standarda učitelja EIRT vidi se u njegovom povjerenju i 
nepristranosti. Učitelj EIRT brine za dostojanstvo polaznika edukacije, njihovo dobro 
osjećanje i napredovanje čime pokazuje opredjeljenje za ideje teorije izbora, koju 
podučava. 
 
Povjerenje 
 
Povjerenje kao etični standard udružuje prijaznost, poštenost i otvorenost. Učitelj 
EIRT svoj odnos prema polaznicima dukacije, kolegama i stručnoj javnosti temelji na 
povjerenju. 
 
Integritet 
 
Integritet učitelja EIRT se vidi u njegovoj pouzdanosti, predanosti, etičnosti i 
odgovornosti. Razvoj integriteta  omogućava mu stalna samoprocjena. 

 
lV.  PRIJELAZNE ODREDBE 
 

Čl. 18 
 

Usklađivanje na razini imenovanja te zadataka i odgovornosti učitelja EIRT sa ovim 
pravilnikom započinje  datumom prihvaćanja ovog pravilnika. 
 
 

Čl. 19 
 

 
Direktor EIRT dužan je svakom učitelju ponuditi da potpiše pritupnu izjavu o suradnji 
u Učiteljskom vijeću EIRT za svaku kalendarsku godinu. Učitelj, koji želi surađivati u 
procesu obrazovanja dužan je izjavu potpisati u roku mjesec dana.  
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                                                            Čl.20 
   
Za sudjelovanje u UV EIRT učitelji doprinose godišnju članarinu, koju utvrđuje Savjet 
EIRT.                
                                                    
 
V. KONAČNE ODREDBE 
 

Čl. 21 
 

Ovaj se pravilnik vodi u evidenciji općih akata EIRT. U evidenciju se upisuju sve 
promjene i dopune ovog pravilnika, pristupne izjave učitelja o sudjelovanju u 
Učiteljskom vijeću EIRT  i odluka o broju učitelja, koji su aktivni članovi Učiteljskog 
vijeća EIRT u određenom razdoblju. Evidenciju vodi Stručni voditelj Učiteljskog 
vijeća. 
 

 
Čl.22 

 
EIRT vodi bazu podataka, koja sadrži osobne podatke i profesionalne životopise svih 
članova Učiteljskog vijeća. 
 
 
 

Čl. 23 
 
EIRT objavljuje popise učitelja iz svih triju države sa koji polaznici edukacije mogu 
birati učitelje-trenere RT za supervizije studija slučajeva, supervizore kliničke prakse i 
terapeute za osobno iskustvo. 
 
 

Čl. 24 
 

Pravilnik će biti  objavljen na internetnoj stranici EIRT. 
 
 
                                                                                                                                        
                                                                                                                                      
                                                                                Predsjednica Vijeća EIRT : 
 
                                                                                      Barbara Krnc, v.r. 
U Kranju, 18. 12. 2009 
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Prilog 1 
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                             Obrazec EIRT-2 

             

IZJAVA 

o suradnji s Evropskim instutom za realitetnu terapiju 
 

 

 

Dolje podpisani/-a _____________________________, rođen/-a_______________,  
                  (Ime i  prezime)    (dan, mesec, godina) 

 

sa stanom u  _________________________________________________________ 

             ( Mjesto, poštanski broj, ulica, kućni broj) 

 

Izjavljujem da sam upoznata/-a sa  slijeedećim dokumentima EIRT: 

 Pravilnik o organizaciji i delovanju Učiteljskog vijeća EIRT 

 Pravilnik EIRT o obrazovnim standardima i uvjetima za stjecanje učiteljskih 

naziva u edukaciji  iz realitetne terapije  

 Pravilnik o obrazovnim standardima i kriterijima za stjecanje naziva PRT 

 Pravilnik EIRT o pritužbenom postopku za polaznike edukacije 

 Kodeks etike EIRT 

 Statut EIRT 

 

Izjavljujemm da  ih v cjelosti prihavćam kao i odgovornosti koje iz njih proizlaze. 
 

 

 

 

Mjesto i datum:                                    Potpis:  

 

_________________                        ___________________                                                                                                                                
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