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STRUKTURA IZOBRAŢEVANJA IZ RT ZA PRIDOBITEV PSIHOTERAPEVTSKE                   

                                         AKREDITACIJE 

I. faza  (RTC)   
 

Organizirane oblike dela                                                                                                   
Začetni intenzivni trening       (BIT)            – 4 dni   –     30 ur                                                     
Začetni praktikumi – (BP)  8  praktikumov   –                  60  ur                                   
                                                                                                        I. faza                        
Nadaljevalni intenzivni trening     (AIT)      – 4 dni   –     30 ur                                                
Nadaljevalni praktikumi – (BP) 8 praktikumov –              60  ur                210  ur                
 
Zaključek I. faze                       (RTC)      – 4 dni    –     30  ur                 
                                                                          
     II. faza   (PCP) 
 
Organizirane oblike dela                                                                                                     
PCP I.   
Seminar: TI/RT in različne vrste težav  I. – 4 dni – 30 ur                                                                   
Praktikum I.  –  4 praktikumi                                         – 30 ur                                                                      
Seminar: TI/RT in različne vrste težav  II. – 4 dni – 30 ur                                                                   
Praktikum II.  –  4 praktikumi                                        – 30 ur                                                                      
                                                                                                       
PCP II.   
Seminar: TI/RT in skupina I.  – 4 dni                              – 30 ur               II. faza                                                                   
Praktikum I.  –  4 praktikumi                                         – 30 ur                                                                      
Seminar: TI/RT in skupina  II. – 4 dni                            – 30 ur                                                                         
Praktikum II. –  4 praktikumi                                         – 30 ur             300-360 ur                                                                     
                                                                                                           
PCP III. 
Seminar: TI/RT izbrane vsebine                  I. – 4 dni  – 30 ur                                               
Seminar: TI/RT izbrane vsebine                 II. – 4 dni  – 30 ur              
Skupinska supervizija:                            – 10 srečanj – 60 ur                                                                                                                        
                                                                                                    
Dodatne aktivnosti izven organiziranih oblik dela    
Študij literature; priprava in izvedba predavanj 
Individualna supervizija (študije primerov); vrstniška/supervizija                       I.+ II.faza 
Osebna terapija; osebne izkušnje (akcijski načrt, dnevnik, samopresoja,  
portfolio)                                                                                                        509 ur 
 
Supervizirana klinična praksa                                                                     I. + II. faza 
Praktično delo s klienti poteka vzporedno in je osnova za pridobivanje izkušenj       450 ur                                               
 
Zaključna predstavitev kompetentnosti  (vključno s pripravo)                                                                                                                                                                                      
Predstavitev kompetentnosti  psihoterapevta                                                    II. faza 
(Analiza študije primera, diskusija)                                                                  20 ur 
                                                                                                                                                       
Predpisano število ur v organiziranih oblikah dela                                            510 ur  
Predpisano število ur dodatnega dela:                                                           509 ur 
Skupno število ur izobraževanja brez klinične prakse:                                      1039 ur 
Klinična praksa pod vodstvom suprevizorja:                                                     450 ur 

Skupno število ur izobraževanja skupaj s prakso                                              1489 ur 



 2 

 
Vsebine, oblike in število ur izobraţevanja iz RT v obeh fazah 
 

 
Vsebina  

 
                      Oblike 

 
   Ure 

 
Teorija in 
razvijanje 
terapevtskih 
spretnosti  

Obisk predavanj, priprava in izvedba predavanj, 
prebiranje literature, diskusije, analize, igranje vlog 
in vaja skozi organizirane aktivnosti.  
(BIW, AIW, CW, 4 – 6  PCP delavnic, BP, AP, PCPP ) 
in dodatne aktivnosti (literatura)                                 

 
390 + 150 
  
   540 

 

 
Supervizirana 
praksa 
  

Skupinska supervizija skozi organizirane aktivnosti 
(PCP III.) in individualna supervizija skozi dodatne 
aktivnosti (vodene študije primerov PCPP I.- II. in 
individualne ure s supervizorjem)  
    

 
60 +156 
     
    
    216  

 
 
 
Osebne izkušnje 
  

Osebna izkušnja terapije (igre vlog, tematske 
skupine teorije izbire) vaje, samopresoja, skupinska 
samopresoja napredovanja skozi organizirane 
aktivnosti (pisni primeri; osebna terapija; vrstniška 
analiza;druge osebne izkušnje – dnevnik, portfolio, 
akcijski načrt osebne rasti)  

 
    
60 + 203 
 
 
    263   

 

Klinična praksa 
pod vodstvom 
supervizorja 

Klinična praksa je osnova za pridobivanje izkušenj in 
poteka vse od začetka pa do zaključka izobraževanja.  
 

   
    450  

Predstavitev 
kompetenc 
psihoterapevta 

Predstavitev CV; Študija primera; 
skupna/sodelovalna samopresoja.  
                  (Javno!) 

 
     20 

 
Predhodno izobraţevanje: bakalavreat humanistične usmeritve (medicina, 
psihologija, socialno delo, pedagoška smer, itd.) ali ekvavalentna izbrazba/primerljiva  
 
 
Struktura dodatnih aktivnosti izven organiziranega usposabljanja  
 

Pisni primeri – 6 v I. fazi  (3 ure/1 primer)                                             18 ur 
Pisni primeri in študije primerov – 6 v II. fazi  (5 ur / 1 študija primera)    30 ur 
Supervizirane študije primerov – 6 v 1. letu III. faze (10 ur / 1 študija primera)             
                       60 ur           
Supervizirane študije primerov – 6 v 2. letu III. Faze (10 ur / 1 študija primera)                
                           60 ur           
Analiza prebrane literature in priprava predstavitev                                150 ur 
Vrstniška (vodena) analiza  (16 ur letno / 5 let)                                      80 ur 
Individualna srečanja s supervizorjem (9 ur letno /4 leta)                         36 ur 
Osebna terapija ( v 5 letih)                                                                   25 ur 
Ostale osebne izkušnje: (dnevnik, portfolio, akcijski načrt za osebno rast)        50 ur                                                                                               
                                                                                           Skupaj : 509 ur 
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Kratka predstavitev dodatnih aktivnosti  
 
Pisni primeri  v I. fazi       (3 ure / 1 primer)                                  18 ur 
 
Na I. stopnji je predvideno 6 študij primerov. Prvi dve sta zasnovani na Glasserjevih 
knjigah “Kontrolna teorija” in “Teorija izbire”. Obe knjigi sta pogoj za vstop v 
izobraževanje in se morata prebrati pred začetkom praktikumov.  Udeleženci pišejo o 
razumevanju njegovih idej, o osebni izkušnji pri prebiranju knjig, o dilemah in 
vprašanjih, ki so se jim porodila ob prebranem gradivu. Tri študije so zasnovane na 
vsakodnevnem življenju in frustracijah, ki jih doživljamo v nekem odnosu. Gre za 
poskus analize s pomočjo teorije izbire. Zadnja študija pa je samopresoja, ki je plod 
celoletnega dela v okviru izobraževanja in hkrati preverjanje akcijskega načrta, ki je 
bil zastavljen na začetku izobraževanja. Udeleženci navadno študijo pošljejo 
supervizorju po elektronski pošti pred srečanjem, s katero si supervisor lahko 
pomaga pri oblikovanju boljšega odnosa z udeležencem in pri oblikovanju TI 
prepričanj. Supervizor analizira študijo in pripravi pisni odgovor, v katerem poda 
svoje komentarje, predloge, osebne izkušnje in ideje.  
 
 
 
Pisni primeri in študije primerov (5 ur / 1 študija primera)   30 ur 
 
Tudi na drugi stopnji imamo 6 pisnih primerov. Prva dva sta zasnovana na knjigah 
Williama Glasserja “Realitetna terapija v praksi” in “Opozorilo: Psihiatrija je lahko 
nevarna za vaše duševno zdravje”, ki morata biti prebrani pred začetkom 
praktikumov.  
Udeleženci pišejo o razumevanju Glaserjevih idej v knjigah, o osebni izkušnji, o 
dilemah in vprašanjih, ki se nanašajo na prebrano gradivo.  
Tri študije so zasnovane na delu s klienti, in sicer so analize klientove situacije s 
pomočjo TI in predstavitev, kako so pri terapiji uporabili TI – Nova realitetna terapija. 
Zadnji primer je samopresoja celotnega dela na izobraževanju in preverjanje 
akcijskega načrta, ki je bil zastavljen na začetku izobraževanja. Udeleženci navadno 
študijo pošljejo supervizorju po elektronski pošti pred srečanjem, s katero si 
supervisor lahko pomaga pri oblikovanju boljšega odnosa z udeleženci in pri 
oblikovanju TI prepričanj. Supervizor analizira študijo in pripravi pisni odgovor, v 
katerem poda svoje komentarje, predloge, osebne izkušnje in ideje.  
 
 
 
 
 
Supervizirane študije primerov na PCPP I. in II. Leto (10 ur /1 študija 
primera) 120 ur         
 
Na PCP I imamo 6 pisnih študij primerov in prav tako 6 na PCP II. Tokrat udeleženci 
izberejo primere v sodelovanju s supervizorjem. Študije primerov so na tej stopnji 
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veliko bolj poglobljene. Zajemajo opis klientove situacije, analizo le-te z uporabo TI 
in kratek povzetek srečanj, iz katerega je razviden napredek klienta. Pri pripravi 
študij pomaga in svetuje supervisor. Ko je študija primera končana, jo udeleženec 
skupaj s supervizorjem predela.  
 
Študij literature in priprava predstavitev/ predavanj                  150 ur 
 
Poleg naštete literature so priporočene vse ostale izdaje knjig s področja TI in 
realitetne terapije, ter knjige, ki se nanašajo na določeno temo, ki se obravnava na 
PCP I. II. In III. (psihosomatika, psihoze, zasvojenosti, skupinsko delo, etika, revije 
različnih modalitet itd.) 
Udeleženci navadno pripravijo predstavitve za praktikume s pomočjo knjig TI in RT. V 
primeru uporabe druge literature, mora biti snov prilagojena in razložena skozi TI.  
 
 
 
Vrstniška supervizija (supervision) review (16 ur letno / 5 let)                        
80 ur 
 
V začetku izobraževanja udeležencem svetujemo srečevanje s sovrstniki tudi med 
enim in drugim praktikumom brez nadzora supervizorja. Ta srečanja imenujemo 
vrstniška supervizija. Na njih imajo udeleženci možnost deliti svoje izkušnje, učiti se 
TI drug od drugega ter izboljšati odnos. Velikokrat to pomaga, da se lažje in bolj 
jasno obračajo na supervizorja. Sodelovanje med člani skupine je pomembna osebna 
izkušnja.  
   
Individualna srečanja s supervizorjem (9 ur letno /4 leta)            36 ur 
 
Individualna srečanja se začnejo istočasno kot I. faza in trajajo vse do zaključka PCP 
III. Udeleženci imajo možnost delati s supervizorjem, ki vodi praktikume, lahko pa 
izberejo tudi drugega, ki sprejme to delo. Na stopnji PCPP II. mora imeti supervisor 
ECP (ali v prihodnje diplomo iz psihoterapije) Med  PCPP I. in PCPP II. udeleženci 
izberejo suprevizorja in imajo z njim individualne ure, ki so  zasnovane na študijah 
primerov. Za vsako študijo primera je namenjena 1,5 ure s supervizorjem.  
 
 
Osebna terapija  (v 5. letih)                                                    25 ur 
 
Kljub temu, da naše izobraževanje zahteva globoke osebne spremembe, ki s 
spremembo prepričanj vplivajo na naše duševno zdravje, kar pomeni, da je že samo 
izobraževanje neke vrste osebna terapija, pa od udeležencev pričakujemo tudi 
osebno terapijo, in sicer 25 ur v okviru 5 let izobraževanja. Udeleženci se sami 
odločijo za terapevta, ki pa mora biti psihoterapevt iz RT in mora imeti ECP (ali v 
prihodnje diplomo iz psihoterapije). 
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Ostale osebne izkušnje: (akcijski načrt, dnevnik, portfolio,)  50 ur   
 
Poleg naštetih osebnih izkušenj udeleženci na začetku izobraževanja pripravijo 
akcijski načrt osebne rasti, ki vsebuje vsaj dva pomembna odnosa, ki ju bo izboljšal s 
pomočjo TI. Zapišejo načrt in spremljajo realizacijo le-tega, s čimer lahko sledijo 
svojemu osebnemu napredku. V dnevnik naj bi zapisovali tudi druga pomembna 
spoznanja, zbirali pa naj bi tudi pomembne dokumete in tako izdelali svoj portfolio, ki 
ga nato uporabijo za zaključno samopresojo.  
 
 


