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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: irt@siol.net 

                                                                                                                                                                                                        SLOVENIA 

 
PRAVILNIK EIRT O IZOBRAŽEVALNIH STANDARDIH IN 

POGOJIH ZA DOSEGANJE UČITELJSKIH NAZIVOV  V 
IZOBRAŽEVANJU IZ REALITETNE TERAPIJE  

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
                                                      Čl. 1 
 
Pravilnik o izobraževalnih standardih in pogojih za doseganje učiteljskih nazivov v 
izobraževanju iz realitetne terapije (v nadaljnjem tekstu Pravilnik) sloni na Statutu 
Inštituta za realitetno terapijo (EIRT), je usklajen s Pravilnikom o izobraževalnih 
standardih  Evropskega inštituta za realitetno terapijo, izobraževalnimi standardi 
EART-a, Inštituta  Williama Glasserja (WGI) in Pravilnikom o organizaciji in delovanju 
učiteljskega zbora EIRT.  
 
                                                      Čl. 2 
 
Pravilnik  je  dokument, ki  opredeljuje izobraževalne standarde, pogoje in načine 
doseganja  učiteljskih nazivov v izobraževanju iz  RT v I. in II. fazi izobraževanja iz 
realitetne terapije.  
 
                                                      Čl. 3 
 
Izobraževanje za pridobitev učiteljskih nazivov je organizirano kot Specializirani 
program za pridobitev učiteljskih nazivov.  Program je dvostopenjski in sledi 
zahtevam I. faze izobraževanja, ki temelji na izobraževalnih standardih WGI in EART 
ter II. faze izobraževanja, ki temelji na izobraževalnih standardih, ki jih določa EIRT. 
 

                                                                    Čl. 4 
 

Specializirani program za pridobitev učiteljskih nazivov je namenjen tistim 
posameznikom, ki želijo s strani Inštituta Williama Glasserja (WGI) pridobiti naziv 
supervizor WGI in inštruktor WGI ter v nadaljevanju naziv učitelj RT, supervizor 
klinične prakse, učitelj-trener RT in  terapevt za osebno izkušnjo s strani Evropskeaga 
onštituta za realitetno terapijo (EIRT). 
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II. VSTOPNI POGOJI 
 
                                                      Čl. 5 
 
Kandidati za pridobitev naziva učitelj EIRT se po končanem univerzitetnem študiju 
najprej izobražujejo po programu izobraževanja iz realitetne terapije, ki ga določa 
Pravilnik o izobraževalnih standardih in pogojih za doseganje naziva PRT.                                                       
                                                       
                                                      Čl. 6 
 
Pogoji za vključevanje v Specializirani program izobraževanje za pridobitev učiteljskih 
nazivov, ki jih podeljuje Inštitut Williama Glasserja in EIRT za poučevanje v I. fazi 
izobraževanja (Supervizor WGI, Inštruktor WGI) so : 
  

1. Zaključena I. faza izobraževanja iz realitetne terapije  
2. Zaključen najmanj I. letnik Osnovnega programa II. faze 
3. Priporočilo dveh učiteljev iz I. oz. II. faze izobraževanja 
4. Aktualna praksa svetovanja/vodenja 

 
 
                                                       Čl. 7 
 
Pogoji za vključevanje v Specializirani program izobraževanja za pridobitev učiteljskih 
nazivov, ki jih podeljuje EIRT za poučevanje v II. fazi izobraževanja (Učitelj RT, 
Učitelj-trener RT, Supervizor klinične prakse, Terapevt za osebno izkušnjo) : 
 

1. Zaključeno izobraževanje iz realitetne terapije in pridobljen naziv PRT 
2. Pridobljen naziv Supervizor WGI 
3. Aktualna psihoterapevtska praksa    

 
 

III.  ORGANIZACIJA,  VSEBINA IN POTEK IZOBRAŽEVANJA 
 
                                                        Čl. 8 
 
Specializirani program za pridobitev učiteljskih nazivov traja  najmanj 3 leta. V 
program se lahko vključijo le tisti posamezniki, ki izpolnjujejo  pogoje določene s tem 
Pravilnikom. 
 
 
                                                        Čl. 9 
 
Kandidat svojo prijavo v pisni obliki predloži Učiteljskem zboru ter priloži : 

a) Samopresojo v pisni obliki v kateri predstavi svoj strokovni razvoj, motivacijo 
za poučevanje teorije izbire in realitetne terapije ter osebne potenciale, ki bi 
jih ob prevzemanju odgovornosti učitelja lahko izkoristil 

b) Pisna priporočila dveh učiteljev iz I. oz. II. faze izobraževanja 
c) Dokazilo o aktualni praksi svetovanja/vodenja oz. psihoterapevtski praksi 
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Kandidata se povabi na sestanek Učiteljskega zbora na katerem se predstavi tudi 
osebno in na katerem po opravljeni kooperativni samopresoji sprejme program 
nadaljnjega izobraževanja. 
 
                                                           

                                                     Čl. 10 
 
Specializirani program za pridobitev  učiteljskih nazivov  vodijo s strani kandidata 
izbrani člani učiteljskega zbora EIRT – mentorji.  
 
                                                         
 

                                                     Čl. 11 
 
Specializirani program za pridobitev učiteljskih nazivov za poučevanje v  I. fazi 
izobraževanja iz RT vsebuje : 
 

1. Osnovni program II. faze izobraževanja iz realitetne terapije (seminarji) 
2. Aktivne hospitacije na praktikumih (začetni, nadaljevaljni) 
3. Aktivne hospitacije na treningih (začetni, nadaljevalni, zaključek I. faze) 
4. Trening za učitelje 
5. Udeležba na strokovnih srečanjih in srečanjih učiteljskega zbora 
6. Predstavitev na UZ EIRT 
 
 

 

                                                         Čl. 12 
 
Kandidati so istočasno z Osnovnim postcertifikatnim programom vključeni v program 
hospitacij na začetnih  in nadaljevalnih praktikumih I. faze izobraževanja v katerem 
ob strokovnem spremstvu (superviziji) mentorja opravljajo vlogo in  naloge 
supervizorja praktikuma. Program vključuje tudi hospitacije na intenzivnih treningih I. 
faze izobraževanja (začetni, nadaljevalni) ter Zaključku I. faze izobraževanja kot tudi 
udeležbo na dvodnevnem Treningu za učitelje, intervizijskih srečanjih,  srečanjih 
učiteljskega zbora ter drugih strokovnih srečanjih in konferencah RT.  
 
 
                                                         Čl.13 
 
Po opravljenem programu, na podlagi priporočil mentorjev, kandidat pristopa k 
Predstavitvi na UZ EIRT na kateri demonstrira kompetence za pridobitev naziva 
supervizor WGI. Izobraževanje za pridobitev naziva supervizor WGI vsebuje brez 
predhodne  izobrazbe minimum 1.127 ur in kandidatom omogoča poučevanje v I. 
fazi  izobraževanja iz realitetne terapije.  Praksa v poučevanju omogoča supervizorju 
WGI v nadaljevanju kandidiranje tudi za naziv inštruktorja WGI. (Struktura 
izobraževanja z ustreznimi urami je v Prilogi 2 tega pravilnika.) 
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                                                        Čl. 14 
 

Kandidati, ki so pridobili naziv psihoterapevt RT ter imajo aktualno psihoterapevtsko 
prakso se lahko vključijo v izobraževanje za pridobitev nazivov učitelj RT, supervizor 
klinične prakse, učitelj-trener RT in terapevt za osebno izkušnjo s strani EIRT ter 
lahko poučujejo v Specializiranem programu za psihoterapevte RT. ((Struktura 
izobraževanja za pridobitev naziva PRT z ustreznimi urami je v Prilogi 1 tega 
pravilnika.) 
  
 
                                                       Čl. 15 
 
Specializirani program za pridobitev naziva učitelj RT  na II. stopnji vsebuje : 
 

1. Aktivne hospitacije na praktikumih II. faze 
2. Aktivne hospitacije na seminarjih II.faze 
3. Hospitacije na Demonstraciji psihoterapevtske usposobljenosti 
4. Trening za učitelje 
5. Udeležba na strokovnih srečanjih in srečanjih učiteljskega zbora 
6. Predstavitev na UZ EIRT 
 
 
                                                 Čl. 16 

 
Kandidati so  vključeni v program hospitacij na  praktikumih II. faze izobraževanja v 
katerem ob strokovnem spremstvu (superviziji) mentorja opravljajo vlogo in  naloge 
učitelja-trenerja. Program vključuje tudi hospitacije na seminarjih II. faze, 
demonstraciji psihoterapevstkih kompetenc kot tudi udeležbo na dvodnevnem 
Treningu za učitelje, intervizijskih srečanjih,  srečanjih učiteljskega zbora ter drugih 
strokovnih srečanjih in konferencah RT. (Struktura izobraževanja z ustreznimi urami 
je v Prilogi 3 tega pravilnika.) 
 
 
                                                     Čl. 17  
 
Po opravljenem programu, na podlagi priporočil mentorjev, kandidat pristopa k 
Predstavitvi na UZ EIRT na kateri demonstrira kompetence za pridobitev naziva za 
katerega kandidira. Izobraževanje za pridobitev učiteljskih nazivov za poučevanje v 
II. fazi izobraževanja iz realitetne terapije vsebuje skupaj brez predhodne izobrazbe 
minimum 2.397 ur.  
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IV. STALNI STROKOVNI RAZVOJ UČITELJEV RT 
 
                                                     Čl. 18 
 

Kakovost izobraževanja zahteva stalni strokovni razvoj učiteljev EIRT. Stalni strokovni 
razvoj je osnova za ponovno akreditacijo učitelja IRT, ki jo podeljuje Strokovni svet 
EIRT.  
                                                  
                                                 Čl. 19 
 
Učitelj EIRT se je dolžan svojemu strokovnemu  razvoju posveti povprečno 50 ur 
letno ali najmanj  250 ur v obdobju zadnjih 5 let pred ponovno akreditacijo. 
                                            
                                                 Čl. 20  
 
Stalni strokovni razvoj se lahko pridobi na sledeče načine: 
 

a) Nadaljevanje izobraževanja TI/RT (seminarji, delavnice, predavanja) 
b) Supervizija in vrstniška supervizija 
c) Udeležba na RT konferencah  / strokovnih srečanjih učiteljev RT 
d) Sodelovanje v delovanju društev RT, EIRT, EART- a (organi, aktivi, delovne 

skupine in podobno)    
e) Udeležba na posebnih treningih  za učitelje RT 
f) Lastna praksa v poučevanju CT/RT 

 
 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE  
 
                                                 Čl. 21  

 
Uskladitev programa izobraževanja učiteljev RT s tem pravilnikom se začne z 
datumom sprejetja tega pravilnika. 
 
                                                 Čl. 22 
 
Ta pravilnik se vodi v evidenci splošnih aktov EIRT.  
 
                                                 Čl. 23 

 
Pravilnik je bil sprejet na predlog direktorja EIRT in prične veljati naslednji dan po 
objavi na spletni strani EIRT. 
 
                                         
                                                                                                                                      

                                                                       Predsednica Sveta EIRT 
 
                                                                                        Barbara Krnc, l.r. 
V Kranju, 18. 12. 2009               
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Priloga 1 

 
STRUKTURA  IZOBRAŽEVANJA  ZA PRIDOBITEV NAZIVA  PRT 
Prva faza      

Organizirane oblike izobraževanja  
                                                                                                   

Začetni intenzivni trening                                         4 dni    –          30 ur                                                     
Začetni praktikumi                                      8  praktikumov  –          60 ur                                  

                                                                                                                                                      I. faza                        
Nadaljevalni intenzivni trening                                  4 dni    –          30 ur                                                 

Nadaljevalni praktikumi                               8  praktikumov  –          60 ur                     210 ur                 
 

Zaključek I. faze                                                      4 dni    –         30  ur                
                                                                  
Druga faza    
 

Organizirane oblike izobraževanja                                                                                                     
 

3.letnik 

Seminar  : TI/RT  in  psihološki problemi  I.                4  dni   –             30 ur                                                                   
Praktikum I.                                                   4 prakitkumi   –             30 ur                                                                      

Seminar  : TI/RT in psihološki problemi II.                   4 dni   –             30 ur                                                                  
Praktikum II.                                                   4 prakitkumi   –            30 ur                                                                                                        

 

4.letnik                                                                                                                       II. faza                                                                  
Seminar  : TI/RT  in delo s skupino I.                          4  dni   –            30 ur                                                                   

Praktikum I.                                                   4 prakitkumi   –             30 ur              300 -360 ur                                                        
Seminar  : TI/RT in delo s skupino II.                            4 dni   –           30 ur                                                                  

Praktikum II.                                                   4 prakitkumi   –            30 ur                                                                                                        
 

5.letnik 
Seminar  : TI/RT specifične vsebine I.          (po izbiri) 4 days  –             30 ur                                               

Seminar  : TI/RT specifične vsebine II.         (po izbiri) 4 days  –             30 ur             
Skupinska skupervizija:                                          10 srečanj –                  60 ur                                                                                                                          

Zahtevane dodatne  aktivnosti – obe fazi   

Pisni  primeri – 6 na začetnih praktikumih (3ure / 1 primer)                              18 ur 

Pisni  primeri  – 6 na nadaljevalnih praktikumih (5 ur / 1 primer)                       30 ur 
Supervizirane študije primerov – 6 v 3. letniku  (10 ur/ 1 študij primera)             60 ur         

Supervizirane študije primerov – 6 v 4. letniku  (10 ur / 1 študij primera)            60 ur       I.+II  Faza 
Analiziranje literature in pripava prezentacije                                                  150 ur          

Vrstniške skupine  (16 ur letno  / 5 let)                                                            80 ur       509 ur 

Individualna srečanja s supervizorjem  (9 ur letno /4 leta)                                 36 ur 
Osebna terapija (v  5 letih)                                                                             25 ur 
Druge osebne izkušnje: (dnevnik, portfolio, osebni načrt razvoja)                       50 ur   
   
                                                                                          

Klinična praksa                                                                                           450 ur                

Rezime                                                                                                                                                                                                                                                                          

Teorija in trening terapevtskih veščin                                                                            540 

Supervizija              216 

Osebne psihoterapevtske izkušnje           263 
Klinična praksa                                                                                                            450 

 
Demonstracija psihoterapevstke kompetence                                                        20 
 

Skupaj                                                                                                                     1.489 ur  
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Priloga 2 

 
STRUKTURA  IZOBRAŽEVANJA UČITELJA  -  za I. fazo 
 

Prva faza     

Organizirane oblike izobraževanja  
                                                                                                   

Začetni intenzivni trening                                         4 dni    –          30 ur                                                     
Začetni praktikumi                                      8  praktikumov  –          60 ur                                  

                                                                                                                                                                         
Nadaljevalni intenzivni trening                                  4 dni    –          30 ur                                                 

Nadaljevalni praktikumi                               8  praktikumov  –          60 ur                          210 ur                 
 

Certifikat  (RTC)                                                      4 dni    –         30  ur                

 
Zahtevane dodatne  aktivnosti 

Pisni  primeri – 6 na začetnih praktikumih (3ure / 1 primer)                                 18 ur 
Pisni  primeri  – 6 na nadaljevalnih praktikumih (5 ur / 1 primer)                          30 ur 

Analiziranje literature in pripava prezentacije                                                      60 ur          

Vrstniške skupine  (16 ur letno  / 2leti  )                                                            32 ur       388 ur        
Individualna srečanja s supervizorjem  (9 ur letno /2 leti)                                    18 ur 

Druge osebne izkušnje: (dnevnik, portfolio, osebni načrt razvoja)                         50 ur   
 

Praksa svetovanja/vodenja                                                                           180 ur 

 
 

Druga faza      

3.letnik 
Seminar  : TI/RT  in  psihološki problemi  I.                 4 dni   –             30 ur                                                                   

Seminar  : TI/RT in psihološki problemi II.                   4 dni   –             30 ur                                                                  
                                                                                                        

4.letnik                                                                                                                              120 ur                                                                
Seminar  : TI/RT  in delo s skupino I.                          4 dni   –             30 ur                                                                   

Seminar  : TI/RT in delo s skupino II.                          4 dni   –             30 ur                                                                  
                                                                                                        

 
Specializirani program za pridobitev  nazivov WGI 
 

Hospitacije na I. fazi izobraževanja (praktikumi, trenngi)                                 210 ur 

Priprava BP praktikumov  (2ure/praktikum)                                                     16 ur 
Priprava AP praktikumov  (2ure/praktikum)                                                     16 ur 

Kooperativna samopresoja BP (1ura/praktikum)                                                8 ur 
Kooperativna samopresoja AP (1ura/praktikum)                                                8 ur        409 ur 

Individualna supervizija študijev primera ZP,NP) (9ur letno/2leti)                       18 ur 

Priporočila udeležencem praktikuma (9 ur letno/2leti)                                       18 ur 
Trening za učitelje (1 srečanje)                                                                      15 ur 

Srečanja učiteljskega zbora (2x letno 20 ur /2 leti)                                           80 ur  
 

Predstavitev  na UZ IRT                                                                                 20 ur    
 

Skupaj                                                                                                        1.127 ur 
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Priloga 3 

 

STRUKTURA  IZOBRAŽEVANJA UČITELJA  - za II. fazo 
 

Pridobljen naziv  PRT                                                                                      1.489 ur 

 
Pridobljen naziv supervizor WGI                                                                      409 ur 
 
 

Specializirani program za pridobitev nazivov EIRT 
 

Hospitacije v II. fazi izobraževanja (praktikumi, semnarji ,Dem.)                      240 ur 

Priprava  praktikumov 3.letnika  (2ure/praktikum)                                            16 ur 
Priprava  praktikumov 4.letnika (2ure/praktikum)                                             16 ur 

Kooperativna samopresoja P 3.letnika (1ura/praktikum)                                     8 ur 
Kooperativna samopresoja P 4.letnika (1ura/praktikum)                                     8 ur        499 ur 

Individualna supervizija študijev primera  (9ur letno/2leti)                                 18 ur 

Priporočila udeležencem praktikuma (9 ur letno/2leti)                                       18 ur 
Trening za učitelje (1 srečanje)                                                                      15 ur 

Srečanja učiteljskega zbora (2x letno 20 ur /2 leti)                                           80 ur  
Skupinska supervizija 5.letnik                                                                         60 ur 

  
Predstavitev na UZ IRT                                                                                 20 ur    

 

Skupaj                                                                                                        2.397 ur 
 

 
 


