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PRAVILNIK O IZOBRAŽEVALNIH STANDARDIH  
IN POGOJIH ZA DOSEGANJE NAZIVA PSIHOTERAPEVT 

REALITETNE TERAPIJE 
 

 
1.   UVOD 

 
1.1 

Pravilnik o izobraževalnih standardih in pogojih za doseganje naziva 
psihoterapevt realitetne terapije (v nadaljnjem tekstu Pravilnik ) sloni na  5. 
členu Statuta Evropskega inštituta za realitetno terapijo (Statut EIRT) in 

Pravilniku o izobraževalnih standardih Evropskega združenja za realitetno 
terapijo in je dokument, ki opredeljuje izobraževalne standarde, pogoje in načine 

doseganja naziva psihoterapevt realitetne terapije (PRT).   
  
1.2 

Ta pravilnik podpira poslanstvo Inštituta Williama Glasserja (WGI), Evropskega 
združenja za realitetno terapijo (EART) in Evropskega inštituta za realitetno 

terapijo (EIRT). Določa izobraževalne standarde, pogoje in poti doseganja naziva 
psihoterapevta RT (PRT) skladno s standardi in kriteriji WGI, EART in Evropske 
zveze za psihoterapijo (EAP).  

 
1.3 

Izobraževanje za pridobitev naziva PRT traja najmanj 5 let. Razdeljeno je v dve 
fazi: prva faza traja 2 leti, druga faza 3 leta. Celoten program vsebuje najmanj 
1489 ur usposabljanja in, skupaj s predhodno izobrazbo, vsebuje najmanj 3289 

ur. 
  

1.4 
V programu izobraževanja za pridobitev naziva PRT sodelujejo učitelji, ki so na 

seznamu akreditiranih učiteljev EIRT. Učitelji so usposobljeni skladno s 
Pravilnikom o izobraževalnih standardih in kriterijih za doseganje naziva učitelja 
realitetne terapije.   

 
 

2. VSTOPNI POGOJI 
 
Vstopni pogoji so naslednji: 

 
2.1 visoka izobrazba humanistične usmeritve ali ekvivalent, 

2.2 zaključena I. faza izobraževanja iz realitetne terapije (RT) s 
priporočilom za pristop k vstopnemu intervjuju, 

2.3 vstopni intervju, 

2.4 sprejemanje pogojev izobraževanja in etičnih načel, 
2.5 klinična praksa. 
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2.1 Visoka izobrazba (bakalaureat) humanistične usmeritve (medicina, 
psihologija, socialno delo, pedagogika ipd.)  ali ekvivalent. Morebitne manjkajoče 

vsebine, ki se nanašajo na psihoterapijo, bo kandidat v dogovoru in s pomočjo 
EIRT, nadomestil v času  II. faze izobraževanja.    
Če ima kandidat za PRT visoko izobrazbo druge smeri, je dolžan nadomestiti 

manjkajoče vsebine pred II. fazo izobraževanja. Manjkajoče vsebine opredelita 
EIRT in kandidat v individualnem programu. Kandidat za PRT izjemoma lahko 

postane udeleženec, ki še ni zaključil humanistični študij pod pogojem, da 
diplomira pred vključitvijo v drugo fazo.   
 

2.2 Zaključena prva faza izobraževanja iz RT  
Po zaključeni I. fazi izobraževanja se kandidat  lahko prijavi na  intervju 

predviden za vstop v II. fazo in nadaljevanje izobraževanja po programu za 
doseganje naziva PRT. 
 

2.3 Vstopni intervju 
 

Na vstopni intervju lahko pristopi kandidat na podlagi priporočila enega od 
učiteljev iz prve faze izobraževanja in pisne samopresoje. V pisni samopresoji  

kandidat razloži svoje motive in osebne potenciale za psihoterapevtsko delo. 
Kandidat obvezno priloži potrdilo pristojne institucije da mu je zagotovljena 
klinična praksa ob regularni superviziji. Vstopni intervju vodita dva člana 

učiteljskega zbora EIRT, ki učita v drugi fazi izobraževanja in ki ju določi 
Učiteljski zbor EIRT. Cilj vstopnega intervjuja je skupaj s kandidatom pregledati 

zahteve in skozi sodelovalno samopresojo  oceniti ali se kandidatova motivacija 
in potenciali ujemajo z zahtevami izobraževanja. Po opravljenem vstopnem 
intervjuju kandidat dobi priporočilo za nadaljevanje izobraževanja. 

 
 

2.4 Sprejemanje pogojev izobraževanja in etičnih načel 
 
Če se komisija in kandidat strinjata, da kandidat nadaljuje izobraževanje, 

kandidat podpiše izjavo (Priloga 1: Obrazec EIRT-1), da sprejema pogoje 
izobraževalnega programa in etična načela. Preden kandidat podpiše izjavo se je 

na spletnih straneh EIRT dolžan seznaniti  s tem Pravilnikom, z Etičnim 
kodeksom EIRT in s Pravilnikom o pritožbenem postopku.  Kandidat z izjavo 
potrdi, da je z določili pravilnikov in etičnega kodeksa seznanjen in se z njimi 

strinja. 
 

 
2.5 Klinična praksa ob regularni superviziji 
 

Preden se kandidat vključi v drugo fazo izobraževanja je dolžan poskrbeti za 
možnost opravljanja klinične prakse s posameznimi klienti, družinami ali 

skupinami. Kot klinična praksa se smatra  praktično delo udeleženca 
izobraževanja s klienti, ki ga opravlja pri pravnem subjektu, ki v okviru svoje 
dejavnosti opravlja tudi psihoterapevtsko dejavnost. Pravni subjekti ( duševno-

zdravstve, socialne in sorodne ustanove ali privatna praksa), ki kandidatom 
omogočijo klinično prakso, morajo imeti organizirano regularno supervizijio 

psihoterapevtskega dela. V primeru, da supervizija ni organizirana,  kandidati v 
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ta namen lahko izberejo za supervizorja klinične prakse enega od  supervizorjev 

v izobraževanju iz RT.  
Kandidati predložijo potrdilo vsakega pravnega subjekta pri katerem imajo v 

času izobraževanja zagotovljeno možnost opravljanja klinične prakse.   
  

3. UČNI NAČRT 

3.1 Komponente učnega načrta 

V izobraževanju za PRT so uravnoteženo zastopane teorija, praksa in osebna 

izkušnja. Tri komponente programa so: 
 

3.1.1 Teoretični študij 
 

 Teorija izbire, realitetna terapija in konvencionalna psihopatologija. 

 RT in drugi pristopi: različne epistemologije, različna razumevanja 
življenja, osebnosti in vedenja. 

 RT in teorije sprememb. 
 Presoja/mnenje in intervencija v RT. 
 Multikulturne dimenzije RT in razumevanje socialnih in kulturnih 

izvorov v povezavi s psihoterapijo. 
 Mnogostranska uporabnost teorije izbire. 

 
3.1.2 Praksa iz realitetne terapije 
 

 Prakticiranje RT na praktikumih pod supervizijo članov učiteljskega 
zbora. 

 Prakticiranje RT v duševno-zdravstvenih, socialnih ali sorodnih 
ustanovah. Prakticiranje poteka z individualnimi klienti, družinami ali 
skupinami z redno supervizijo, ki jo opravlja psihoterapevt, ki ni nujno 

PRT.  
 

3.1.3  Osebna psihoterapevtska izkušnja 
 

 Stalna samopresoja osebnih prepričanj in vedenja med 
izobraževanjem.  

 Izkušnja in zrcaljenje odnosov med skupino udeležencev, ki se 

izobražujejo ter med posameznikom in trenerjem. 
 Osebna rast skozi proces načrtovanja in izpolnjevanje načrtov za 

dvig kakovosti življenja, dnevnik, izkušnje vrstniške skupine , 
portfolia, ipd. 

 Osebna psihoterapija. 

3.2. Metode 

Poučevanje temelji na izkustvenem učenju, ki omogoča osebno napredovanje. 

Med izobraževanjem se udeležence nepretrgoma  opogumlja k samopresoji 
uporabe konceptov teorije izbire in RT v njihovem lastnem življenju, preden 

začnejo le-te uporabljati s klienti. Osnovno vodilo je, da morajo kandidati 
ponotranjiti koncepte, preden jih lahko etično in učinkovito uporabljajo z drugimi.  
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3.2.1 Kako učimo teorijo 
 

Uporabljamo različne metode in tehnike: 
 Predavanja inštruktorjev s skupinsko diskusijo. 

 Predavanja avtorja teorije izbire (TI) in RT in drugih uspešnih PRT na 
videoposnetkih in zvočnih posnetkih skupaj z diskusijo v skupini. 

 Predavanja udeležencev in skupinska diskusija. 

 Analiziranje filmskega materiala  v skladu s konkretno vsebino srečanja. 
 Kritični eseji, ki jih pišejo udeleženci na priporočeno psihoterapevtsko 

literaturo. 
 Diskusije, ki jih spodbudijo udeleženci. 
 Udeležba na predavanjih drugih psihoterapevtskih šol 

 Branje priporočene in ustrezne literature. 
 Učenje z modeliranjem. 

 
3.2.2 Kako treniramo psihoterapevtske veščine  
 

Udeležence učimo terapevtskih veščin skozi: 
 Igranje vlog z različnimi klienti in analizo vključno s samopresojo, 

vrstniško in učiteljevo/trenerjevo  povratno informacijo.  

 Samoevalvacijo demonstriranih veščin in evalvacijo povratnih informacij 
drugih, kar igra  glavno vlogo v stalnem kakovostnem razvoju v PRT 

izobraževanju. 
 Demonstracije RT z različnimi klienti, ki jih izvaja učitelj/trener in analiza 

procesa. 

 Pomoč udeležencem, da izboljšajo svoje veščine s pisanjem študij 
primerov z različnimi klienti. 

 Individualno supervizijo. 
 Skupinsko supervizijo.  
 Prakticiranjem RT v  kandidatovi klinični praksi. 

 
3.2.3 Kako podpiramo osebnostni razvoj 
 

Med izobraževanjem ustvarjamo pogoje, da udeleženci uporabljajo TI v svojem 
življenju in v procesu samopresoje: 

 Izboljšujejo kakovost odnosov z drugimi člani skupine. 

 Izboljšujejo kakovost odnosov v njihovem osebnem življenju. 
 Delajo pisne izdelke (samoevalvacija, dnevnik, porfolio, izvlečke iz 

prebranega). 
 Delajo kooperativno samopresojo  s supervizorjem in drugimi člani 

skupine. 

 Izkušajo vlogo klienta v igri vlog. 
 Druge izkušnje v igri vlog (opazovalec, svetovalec) 

 Izkušajo psihoterapijo kot klienti med osebno psihoterapijo. 
 Predelujejo svoje življenjske izkušnje v skladu s TI in s tem poglabljajo 

nova prepričanja in razumevanje teorije. 
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3.3 Struktura izobraževanja 
 

Prva faza     (RTC) 

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                                                           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 dni   –           30 ur                                               
Seminar: TI/RT specifične vsebine II.         (po izbiri)  4 dni   –           30 ur             

Skupinska supervizija:                                         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                  
 

Demonstracija psihoterapevtske usposobljenosti                           20 ur                                                                                                                                                                                                  

Rezime                                                                                                                                                                                                                                                                          

Teorija in trening terapevtskih veščin                                                   540 ur 
Supervizija         216 ur 

Osebne psihoterapevtske izkušnje      263 ur 
Klinična praksa                                                                                  450 ur 

Demonstracija psihoterapevstke kompetence                                        20 ur 
 

Skupaj                                                                                                 1489 ur  
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3.4 Vsebine izobraževanja 

 

3.4.1 Prva faza 

 
PRVO LETO 

 
Modul  I 

 
Modul je zasnovan tako, da se udeležencem približa osnovne koncepte TI in RT. 
Izobraževanje poteka kot kombinacija predavanj, demonstracija iger vlog, 
prakticiranja, izkustvenih vaj in diskusij: 

 
ZAČETNI INTENZIVNI TRENING 

 
a) Zgodovina in razvoj RT in TI. 
b) Osnovni koncepti TI skupaj z razumevanjem osebnosti v TI. 

c) TI v primerjavi z drugimi glavnimi psihološkimi teorijami.  
d) Izvor neučinkovitega vedenja po modelu  TI. 

e) Pomen  klientove povezanosti z drugimi v njegovem vsakdanjem življenju. 
f) Uporaba teorije izbire za razumevanje sebe in odnosov. 
g) TI kot teoretična osnova za: psihoterapijo, svetovanje, blagostanje in 

duševno zdravje, ne-gospodovalno vodenje in kakovostno šolo. 
h) Predstavitev WGI, EART, EIRT, DRTS in EAP. 

i) Praktični trening: vaje, igre vlog, demonstracije inštruktorja, diskusije. 
 
Izobraževanje poteka po principih negospodovalnega  vodenja in kakovostne šole.  

 
 

 

Modul II 

 
ZAČETNI PRAKTIKUMI (8) 

 
Namen osmih začetnih praktikumov je pomagati udeležencu, da preizkuša in 

poglobi razumevanje ter da ponotranji spoznanja teorije izbire, realitetne terapije 
in negospodovalnega vodenja. Poudarek je na osebni izkušnji udeleženca. 
 

ZAHTEVANE DODATNE AKTIVNOSTI (Priloga A) 
a) Pisni izdelki.  

b) Individualna srečanja s supervizorjem.  
c) Vrstniška skupina. 
d) Druge osebne izkušnje. 

e) Preučevanje literature. 
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DRUGO LETO 

 
Modul III 
 
NADALJEVALNI INTENZIVNI TRENING 

Nadaljevalni intenzivni trening je prvenstveno namenjen temu, da udeležencu 
omogoči poglabljanje v Glasserjeve zamisli  o socialno psiholoških problemih in 

razvijanje psihoterapevtskih spretnosti. Več časa je namenjenega igri vlog in 
njihovemu predelovanju. Med nadaljevalnim intenzivnim treningom udeleženci 
izboljšujejo svoje znanje teorije izbire v funkciji psihoterapevtskega procesa.  

 
Vsebina treninga: 

 
a) Realitetna terapija : 

 TI v terapevtskem procesu. 

 Diagnosticiranje in presoja v RT. 
 Pomen in vloga povezanosti med terapevtom in njegovim klientom. 

 Procedure, metode in tehnike v RT. 
 Metafore, paradoks in humor v RT. 

 
b) Uporaba RT pri različnih težavah 
Udeleženci v igri vlog polno sodelujejo v vlogi terapevta, klienta in opazovalca 

ter tako raziskujejo uporabnost RT pri klientih z različnimi težavami. 
 

c) Razumevanje RT v primerjavi z drugimi pristopi : 
psihodinamskimi, humanistično-eksistencialnimi, kognitivno-vedenjskimi 
pristopi. 

 
d) TI v različnih kontekstih : 

terapija, duševno zdravje, vzgoja, vodenje v luči TI 
 
e) Vodenje pri svetovanju in psihoterapiji: 

teoretična, praktična in etična izhodišča 
 

f) Multikulturalne dimenzije TI in RT 
 

g) Etika v psihoterapiji in svetovanju 

 
 

h) Praktični trening: vaje, igre vlog, demonstracije, diskusije 
 

 

Modul  IV 
 

NADALJEVALNI PRAKTIKUMI (8) 
Nadaljevalni praktikumi nudijo udeležencem možnost prakticiranja terapije z 
različnimi klienti. Poudarek je na osebni izkušnji udeleženca in treningu terapije 

skozi igre vlog. 
V tem modulu je več časa posvečenega igranju vlog in njihovi analizi. Zaključni 

pisni izdelek je poglobljena samopresoja celotnega treninga v I. fazi in zajema 
tudi samopresojo sprememb v pomembnih odnosih, ki si jih je udeleženec 
postavil za cilj na začetku izobraževanja. 
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ZAHTEVANE DODATNE AKTIVNOSTI (glej Prilogo A) 

a) Pisni primeri in študije primerov.  

b) Individualna učna ura s supervizorjem.                                                                     

c) Vrstniška skupina.  

d) Osebna psihoterapija.  

e) Druge osebne izkušnje. 

f) Preučevanje literature.   

 
Modul  V  

 
CERTIFIKACIJSKI PROCES KOT ZAKLJUČEK I. FAZE 

Po uspešnem zaključku Nadaljevalnih praktikumov  dobi udeleženec  priporočilo 
svojega učitelja za udeležbo v certifikacijskem  procesu, v katerem so poudarjeni:  
 

PREDSTAVITEV 
Udeleženec demonstrira svoje razumevanje  in ga nadgrajuje tako, da izpelje  

predstavitev ter od svojih kolegov in učitelja prejme vrnitveno sporočilo. 
 
 

DEMONSTRACIJA  UPORABE TI  
Vsak udeleženec sodeluje v igranju vlog, s čimer demonstrira  uporabo teorije 

izbire pri delu z različnimi klienti. 
 
SKUPINSKA SUPERVIZIJA – DAJANJE IN SPREJEMANJE VRNITVENIH SPOROČIL   

Vsak udeleženec demonstrira uporabo TI pri dajanju in sprejemanju  vrnitvenih 
sporočil kolegov in učitelja. 

  
SODELOVALNA POTRDITEV KOMPETENC 
Udeleženec skozi sodelovalno samopresojo z učiteljem oceni svoje napredovanje 

ob predstavi področja, ki zahtevajo nadaljnje poglabljanje.  
 

Certifikacijski proces po zaključku prve faze izobraževanja je potrditev, da je 
udeleženec osvojil osnovne ideje TI in jih lahko uporablja v svojem osebnem in 
poklicnem življenju . 

 
 

3.4.2 Druga faza 
 
TRETJE LETO  

 
Moduli VI, VII, VIII in IX (seminarji, praktikumi in dodatne aktivnosti) so 

pripravljeni tako, da razvijajo psihoterapevtske spretnosti z različnimi klienti in 
različnimi težavami. Poglabljajo teoretično znanje TI in RT ter umestitev obeh 

med druge teorije in terapije.  
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Modul  VI  

  
SEMINAR: TI/RT IN PSIHOLOŠKI PROBLEMI  I  

 
a) Vloga psihoterapevta v RT. 
b) RT in individualna terapija v primerjavi z drugimi pomembnimi pristopi. 

c) Pristopi   diagnosticiranja in načrtovanja zdravljenja po TI in RT. 
d) Obravnava različnih klientov z diagnozo po DSMIV z RT: anksiozne motnje, 

razpoloženjske motnje, psihotične motnje, osebnostne motnje, 
psihosomatske motnje in motnje hranjenja, spolne disfunkcije, 
zasvojenosti, travme. 

e) Izbirne vsebine TI in RT po izboru udeležencev Teorija izbire in RT ter 
specifične vsebine, ki zanimajo udeležence. 

f) Etična vprašanja v RT. 
g) Priprava za praktični trening: igre vlog, demonstracije, analize in diskusije. 

 

 
Modul  VII  

 
PRAKTIKUMI (4)  

Modul je zasnovan tako, da z vajami, igro vlog, demonstracijami, analizami in 
diskusijami omogoča kandidatom izkušnjo psihoterapevtskega odnosa. V procesu 
obravnavajo kliente z diagnozami po DSMIV oziroma kliente, ki izbirajo vedenja, 

značilna za te diagnoze. 
 

ZAHTEVANE DODATNE AKTIVNOSTI (Priloga A) 

a) Supervizirane pisne študije primerov.  

b) Individualne učne ure s supervizorjem.                                                                   

c) Vrstniška skupina.  

d) Osebna psihoterapija.  

e) Druge osebne izkušnje. 

f) Klinična praksa. 

g) Preučevanje literature.   
 

 
Modul VIII  

 
SEMINAR: TI/RT IN PSIHOLOŠKI PROBLEMI  II  

a) TI, RT in vzgojne težave.  

b) TI, RT in težave v partnerskih odnosih  in odnosih v družini.  
c) RT s pari. 

d) RT z družino. 
e) RT z neprostovoljnimi klienti. 
f) Etična vprašanja v realitetni terapiji. 

g) Priprava na praktični trening: igre vlog, demonstracije, analize, diskusije. 
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Modul  IX  

 
  

PRAKTIKUMI (4)  
 
Modul je načrtovan tako da daje udeležencem z vajami, igrami vlog, 

demonstracijami, analizami in diskusijo, možnost, da izkusijo psihoterapevtski 
odnos in spretnosti za delo s klienti, ki pridejo na psihoterapijo ali so poslani k 

psihoterapevtu zaradi nezadovoljujočih socialnih odnosov. 
 
ZAHTEVANE DODATNE AKTIVNOSTI (glej Prilogo A) 

a) Supervizirane pisne študije primerov.  

b) Individualne učne ure s supervizorjem.                                                                     

c) Vrstniška skupina.  

d) Osebna psihoterapija. 

e) Druge osebne izkušnje. 

f) Klinična praksa. 

g) Preučevanje literature.  
 

 
 

ČETRTO LETO 
 
Četrto leto, ki obsega module X, XI, XII, XIII (delavnice, praktikumi in dodatne 

aktivnosti) je namenjeno vodenju skupin in skupinski RT. Poudarek je na osebni 
izkušnji in pridobivanju spretnosti vodenja skupinske terapije.    

 
Kandidati razvijajo občutljivost za osebne stiske v skupini in razvoj skupine. 
Pridobijo spretnosti za vodenje različnih skupin. Preko igranja vlog s skupino 

klientov pridobivajo veščine za skupinsko psihoterapijo.  
 

Modul  X 
 
SEMINAR : TI, RT IN DELO S SKUPINAMI  I  

a) Splošne teorije o vodenju in moderiranju  skupin. 
b) Razumevanja razvoja in dinamike skupine v luči TI in primerjava z drugimi 

pristopi. 
c) Uporaba teorije izbire pri delu s skupinami: razvoj skupine skozi razvojne 

stopnje in ponavljajoče se krize ter načini, kako udeleženci skupine 

zadovoljujejo svoje potrebe. 
d) Značilnosti različnih vrst skupin in različnih udeležencev v skupini. 

e) Trening v vodenju in sodelovanju v 'TI skupinah' kot v skupinah za 
samopomoč, ki so namenjene izboljšanju splošnega mentalnega zdravja in 
dobrega počutja. 

f) Etična vprašanja pri delu s skupinami. 
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Modul  XI 

 
PRAKTIKUMI (4)  

 
Z demonstracijo, vajami, igro vlog, povratnimi informacijami, analizami in 
diskusijami kandidati pridobijo izkušnje in spretnosti za vodenje različnih skupin 

vključno s 'TI skupinami'. Kandidati razvijajo občutljivost za razvoj skupine skozi  
razvojne stopnje in ponavljajoče se krize in za to, kako udeleženci skupine 

zadovoljujejo svoje potrebe.  
 
ZAHTEVANE DODATNE AKTIVNOSTI (glej Prilogo A) 

a) Supervizirane pisne študije primerov.  

b) Individualne učne ure s supervizorjem.                                                                    

c) Vrstniška skupina.  

d) Osebna psihoterapija.  

e) Druge osebne izkušnje. 

f) Klinična praksa. 

g) Preučevanje literature.   
 

 
 

Modul  XII 
 
SEMINAR: TI/RT IN DELO S SKUPINAMI II 

 
a) Splošne teorije o skupinski psihoterapiji. 

b) Konvencionalna psihopatologija  v luči TI.   
c) Teorija spremembe v realitetni terapiji. 
d) RT s pari. 

e) RT z družino. 
f) Trening v vodenju skupinske RT s klienti z različnimi psihološkimi problemi. 

 
Modul  XIII 
 

PRAKTIKUMI (4)  
Z demonstracijami in izkušnjo skupinske realitetne terapije, vajami, igro vlog, 

vrnitvenimi sporočili, analizami in diskusijami kandidati pridobijo izkušnje in 
spretnosti za terapevtsko pomoč različnim skupinam. Kandidati dobijo  izkušnjo 
povezovanja s klienti, kako podpirati povezovanje v skupini, kako pomagati 

reševati notranje konflikte in frustracije. Kandidati razvijejo občutljivost za 
osebne stiske v skupini in za razvoj skupine. Pri igranju vlog s skupinami klientov 

pridobivajo spretnosti za skupinsko psihoterapijo.  
 
ZAHTEVANE DODATNE AKTIVNOSTI (Priloga A) 

a) Supervizirane pisne študije primerov.  

b) Individualne učne ure s supervizorjem.                                                                    

c) Vrstniška skupina. 

d) Osebna psihoterapija. 

e) Druge osebne izkušnje. 

f) Preučevanje literature.   
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PETO LETO 
 

Peto leto vsebuje Modul XIV, XV in XVI (seminarji, skupinska supervizija, 
demonstracija psihoterapevtske usposobljenosti).  
 

Modul  XIV 
  

SEMINARJI 
 
SEMINAR : SPECIFIČNE VSEBINE I (izbirne) 

Seminar ponuja obvezne vsebine, ki jih kandidati v programu predhodnega 
študija niso imeli ali so jih imeli v premajhnem obsegu.  

 
SEMINAR : SPECIFIČNE VSEBINE II (izbirne) 
Seminar ponuja dodatne vsebine , ki jih kandidati morda niso dovolj osvojili v 

predhodni izobrazbi  ali programu izobraževanja za PRT in jih morajo osvojiti.  
 

Modul  XV  
 

SKUPINSKE SUPERVIZIJE  (10) 
V desetih supervizijskih srečanjih je udeležencem zagotovljena supervizija 
njihove klinične prakse. 

 
Modul  XVI  

 
DEMONSTRACIJA PSIHOTERAPEVTSKE USPOSOBLJENOSTI  
Za demonstracijo psihoterapevtske usposobljenosti  kandidat mora poslati na 

EIRT Prijavo za demonstracijo psihoterapevtske usposobljenosti.  
 

Prijava za demonstracijo psihoterapevtske usposobljenosti zajema: 
obvestilo kandidata , da je zaključil z vsemi standardi izobraževanja za pridobitev 
naziva PRT, da je izbral mentorja oz. konzultanta za zaključno nalogo, oceno o 

tem koliko časa  namerava delati na zaključni nalogi ter kdaj načrtuje 
demonstracijo.  

 
Ob prijavi kandidat mora predložiti vso potrebno dokumentacijo v elektronski 
obliki:  

        a) ustrezno opremljeno mapo z dokumenti 3. letnika,  
        b) ustrezno opremljeno  mapo z dokumenti 4. letnika, 

        c) ažuriran elektronski indeks,   
        d) ustrezno izpolnjene formularje za pridobitev diplome PRT s strani EART,  
        e) ustrezno izpolnjene formularje za pridobitev EDP s strani EAP,  

        f)  indeks v fizični obliki 
 

 
Za demonstracijo kandidat pripravi zaključno nalogo, ki mora vsebovati 
sledeče elemente: 

A. Osebni podatki kandata: 

B. Samopresoja osebnega razvoja med izobraževanjem iz realitetne terapije 

Motivacija za vključevanje v program za pridobitev naziva PRT 

          Osebna izkušnja v času izobraževanja 
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          Osebni potencial za pshoterapevtsko delo 

C. Študija primera: 

Uvod 
Opis dela s klientom 

Zaključek 
D. Literatura 

 

Demonstracija psihoterapevtske usposobljenosti poteka javno in kandidat v pričo 
Demonstracijskega odbora predstavi :  

a) Svoj strokovni razvoj v realitetni terapiji. 

b) Študij primera: opis in analiza dela s klientom od začetka do zaključka 
terapije. 

 
 

4.  PRESOJA IN POTRJEVANJE 
 
4.1. Postopek potrjevanja kompetenc 

Izobraževanje iz realitetne psihoterapije je zasnovano na udeleženčevi 
samopresoji in  potrditvi kompetenc s supervizorjem in člani skupine. Na koncu 

vsakega leta  izobraževanja je udeleženec vključen v obširen proces potrditve 
kompetenc. To pomeni, da udeleženec preveri svoj napredek s supervizorjem in 
pridobi priporočilo za nadaljevanje izobraževanja.  

V kolikor ocenita, da napredovanje na naslednjo stopnjo izobraževanja ni možno, 
pripravita s supervizorjem načrt usposabljanja za napredovanje.  

Postopek potrditve kompetenc se ponovi. 
 
 

4.2 Faze postopka potrditve kompetenc 
 

V izobraževanju iz RT je potrjevanje  prisotno med specifičnimi nivoji in koncem 
prve in druge faze.  
 

4.2.1 Prva faza 
 

Začetni intenzivni trening: Samopresoja, potrjevanje kompetenc, priporočilo 
supervizorja 
Nadaljevalni intenzivni trening: Samopresoja,  potrjevanje kompetenc, 

priporočilo supervizorja 
Zaključek :  Demonstracija, samopresoja,  potrjevanje kompetenc, priporočilo 

inštruktorja,  
 
 

 
 

 
 
4.2.2 Druga faza 

 
Pred vstopom: 

a) Pisna samopresoja. 
b) Priporočilo člana učiteljskega zbora iz prve faze izobraževanja. 

c) Vstopni intervju s priporočilom. 
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Tekom program:  
Po zaključku vsakega leta: 

a) Samopresoja. 
b) Potrjevanje kompetenc 
c) Priporočilo inštruktorja oziroma supervizorja. 

 
 

KONČNA PREDSTAVITEV PSIHOTERAPEVTSKE USPOSOBLJENOSTI: 
 
Po uspešno zaključenem Modulu XV izobraževanja si kandidat izbere konzultanta 

iz vrst učiteljskega zbora, s katerim sodeluje pri pripravi demonstracije  

usposobljenosti. Ponovi se proces presoje in  potrjevanja kompetenc ob 

konzultantu ter Komisiji za predlaganje pridobitve naziva PRT, ki jo na osnovi 

poslane prijave kandidata na demonstracijo imenuje  strokovni vodja 

Učiteljskega zbora EIRT za vsakega kandidata posebej. Člani komisije so učitelji 

EIRT, ki vodijo izobraževanje v tem programu. 

 
Naloge Komisije za predlaganje pridobitve naziva PRT so: 

a) Pregleda vso dokumentacijo kandidata poslano ob prijavi 

b) Pregleda zaključno nalogo kandidata 
c) V sodelovanju s konsultantom poda mnenje o ustreznosti naloge in predlog 

za pristop kandidata k demonstraciji psihoterapevtskih kompetenc 

Na podlagi predloga Komisije za predlaganje pridobitve naziva PRT kandidat 
prejme povabilo, da pristopi k  demonstraciji psihoterapevtske usposobljenosti, 
kot je prej opisano v Modulu XVI. 

 
Demonstracija psihoterapevtske usposobljenosti poteka pred Demonstracijskim 

odborom. Demonstracijski odbor imenuje direktor EIRT in ga sestavljajo dva 
člana UZ EIRT ter en predstavnik neke druge psihoterapevtske  modalitete, ki ni 
učitelj EIRT. 

 
 

4.3 Stalni strokovni razvoj (SSR) 
 
Vsi  PRT so dolžni skrbeti za svoj stalni strokovni razvoj. 

 
SSR se lahko pridobi na sledeče načine: 

 
a) Nadaljevalni ali dodatni profesionalni psihoterapevtski tečaji. 
b) Profesionalna supervizija psihoterapevtske prakse  in vrstniška supervizija. 

c) Udeležba na psihoterapevtskih konferencah  / simpozijih. 
d) Profesionalne aktivnosti v psihoterapiji ( izvolitev v različna telesa  ali 

odbore strokovnih organizacij). 
e) Udeležba v posebnih psihoterapevtskih treningih  v vlogi učitelja. 

Minimum 250 ur v obdobju zadnjih pet (5) let, ki ne sme presegati 75 ur v vsaki 

od naštetih kategorij. 
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5. UČITELJI V IZOBRAŽEVANJU ZA DOSEGANJE NAZIVA PRT 

 
5.1 Učitelji  imajo različne vloge v procesu izobraževanja za pridobitev naziva 

PRT. Izobraževalne standarde za učitelje in pogoje za opravljanje učiteljske vloge 
v procesu izobraževanja iz realitetne terapije določa Pravilnik o izobraževalnih 
standardih in pogojih za doseganje učiteljskih nazivov v izobraževanju iz 

realitetne terapije. 
 

 
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

6.1 Pravilnik obvezuje vse udeležence izobraževanja ne glede na to kad so se v 
izobraževanje vključili. 

 
6.2 Pravilnik se objavi na spletni strani Evropskega inštituta za realitetno terapijo.  
 

 
 

 
 

 

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

 
Kratka predstavitev dodatnih aktivnosti  

 
Pisni primeri  ob začetnih praktikumih      
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  ob nadaljevalnih praktikumih 
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 v II. fazi izobraževanja         

V 3. letniku imamo 6 pisnih študij primerov in prav tako 6 v 4.letniku. Tokrat 
udeleženci izberejo primere v sodelovanju s supervizorjem. Študije primerov so 

na tej stopnji 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 še enkrat skupaj s supervizorjem dodatno predela.  
 

Študij literature in priprava predstavitev/ predavanj                   
 
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 
v 3., 4. letniku (psihosomatika, psihoze, zasvojenosti, skupinsko delo, etika, 

revije različnih modalitet itd.) 
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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. Priporočena literatura objavljena je na spletni strani EIRT. 

 
Vrstniške skupine  
 

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  
Individualna srečanja se začnejo istočasno kot I. faza in trajajo vse do zaključka 
IV. leta. Udeleženci imajo možnost delati s supervizorjem, ki vodi praktikume, 

lahko pa izberejo tudi drugega, ki sprejme to delo.  Med  praktikumi 3. in 4. 
letnika udeleženci izberejo suprevizorja-trenerja  in imajo z njim individualne ure, 

ki so  zasnovane na študijah primerov. Za vsako študijo primera je namenjena 
najmanj 1,5 ure s supervizorjem.  

 
 
Osebna terapija   

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 akreditiran kot terapevt za osebno 

izkušnjo iz seznama, ki jim ga posreduje EIRT .Za osebnega terapevta 
udeleženec ne more biti izbrati nekoga, ki mu je med izobraževanjem bil učitelj v 

katerikoli fazi.  
 
Ostale osebne izkušnje: (akcijski načrt, dnevnik, portfolio,)    

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.  


