Pridobivanje naziva »ŠPORTNI PSIHOLOG«
marec 2011

Opis pridobivanja naziva »športni psiholog«
Naziv »športni psiholog« je enostopenjski, za pridobitev naziva morajo kandidati izpolnjevati
naslednje pogoje:









Dokončan študij psihologije – pridobljen naziv univerzitetni diplomirani psiholog.
o Na tečaj se lahko prijavijo tudi absolventi psihologije in opravijo vse obveznosti,
vendar naziv pridobijo, ko uspešno zaključijo študij.
Opravljen tečaj »Osnove praktične športne psihologije« - z izpitno nalogo.
o Za izpitno nalogo se predavateljem na 1. osnovnem tečaju priznajo oddana gradiva
oziroma pripravljeno predavanje.
o Ostali kandidati pa lahko izbirajo med:
 na intervizijskem srečanju Sekcije predstavijo eno izmed tehnik psihološke
priprave, jo izvedejo in o njej pripravijo gradivo in vodijo razgovor,
 pripravijo in na intervizijskem srečanju izvedejo predavanje po lastni izbiri, ki
pa se kasneje lahko uporabi za predavanja športnikom, trenerjem ali
športnim ekipam
Opravljen osnovni tečaj splošnih vsebin za trenerje (na Fakulteti za šport ali Olimpu) kjer
poslušajo naslednje vsebine:
 Osnove pedagogike športa
 Osnove teorije in metodike športnega treniranja
 Management v športu z osnovami informatike
 Osnove športne medicine in prva pomoč
Opravljeno izobraževanje prve stopnje Vedenjsko kognitivne terapije.
Prikazano praktično delo s športniki in redna udeležba na intervizijah (strokovnih srečanjih),
na katerih primere prikaže. Kandidati predstavijo 4 različne primere, ki skupaj obsegajo vsaj
60 ur praktičnega, svetovalnega dela s športniki, trenerji ali športnimi ekipami, udeleženi pa
morajo biti na vsega skupaj 32 urah intervizijskih srečanj (eno srečanje bo trajalo 4 ure).

Naziv je potrebno redno obnavljati na 4 leta. Pogoj za podaljšanje veljavnosti naziva je prikazano
praktično delo s športniki in redna udeležba na intervizijah. V 4 letih je potrebno predstaviti 4 različne
primere, ki skupaj obsegajo vsaj 60 ur praktičnega, svetovalnega dela s športniki, trenerji ali športnimi
ekipami, udeležba na intervizijah pa naj v 4 letih obsega vsaj 32 ur intervizijskih srečanj.
Opravljene pogoje lahko kandidati za naziv »športni psiholog« izkazujejo s potrdili, ki jih pridobijo na
posameznih tečajih in izobraževanjih, udeležbo na intervizijah in predstavitve primerov izkazujejo na
podlagi zapisnikov intervizijskih srečanj.
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