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1 UVOD 

 

1.1 Uvod v TA 

Transakcijska analiza (TA) je teorija človekove osebnosti, teorija socialnega vedenja in 

celosten sistem psihoterapije, ki ga je v poznih 50. letih 20. stoletja razvil Eric Berne, dr. med, 

(1910–1970). Med  zanimivimi lastnostmi TA je njena uporabnost na najrazličnejših 

področjih, kot so psihoterapija, svetovanje, izobraževanje, coaching,  supervizija, 

organizacijski razvoj, posvetovanje in trening menedžmenta. Izraz »transakcijska analiza« je 

generičen, tako kot »zgodovina« ali »znanost«, in se piše z malimi črkami.  

1.2 Uvod v Eato 

Namen Evropske zveze za transakcijsko analizo  je spodbujanje znanja in raziskav na 

področju transakcijske analize, cilj pa razvoj teorije in zagotavljanje določenih  standardov 

prakse. Namen je tudi spodbujati sodelovanje na področju transakcijske analize v Evropi.  

1.3 Priznanja 

1989 – Prva izdaja izobraževalnega in izpitnega priročnika je bila zasnovana na 

Izobraževalnem priročniku, ki ga je pripravila Deutsche Gesellschaft für Transaktions-

Analyse  (DGTA). Komisija za strokovno izobraževanje  in standarde  se želi zahvaliti DGTA 

za dovoljenje, da je lahko uporabila njihovo delo, in Charlotti Christoph-Lemke za prevod 

priročnika v angleščino.  

1993 – Drugo izdajo je dopolnil Ian Stewart, urednik Eate. Pri tem so pomembne deleže 

prispevali: Mary Cox, takratna vodja COC, Nelly Micholt, nekdanja sovodja  Komisije za 

strokovno izobraževanje in standarde (PTSC), in Bernd Kreuzburg, nekdanji sovodja PTSC.  

PTSC je  hvaležen za dodatno pomoč Oia Scilige in Anne-Marie Guicquéro, takratnima 

sovodjema PTSC. Delovne verzije priročnika so bile usklajene s Priročnikom za 

izobraževanje in certificiranje, ki ga je novembra 1991 napisal Svet  za izobraževanje in 

certificiranje transakcijske analize (T&C). PTSC se zahvaljuje Robinu Maslenu, takratnemu 

predsedniku ITAA, in vsem, ki so prav tako prispevali svoj delež k reviziji priročnika.  

1997 – Tretjo izdajo je dopolnil Ian Stewart, Eatin urednik. Ta izdaja je ohranila osnovni 

format druge izdaje, pri čemer je vključevala vse predloge in dopolnila k Eatinim postopkom 

izobraževanja in izpitov,  ki so bili uvedeni  v štirih letih, od leta 1993 do leta 1996.  

2003 – Četrto izdajo je posodobila in obsežno prenovila skupina, oblikovana iz TACC (člani 

PTSC in T&C). PTSC se zahvaljuje vodji Charlotte Sills in številnim drugim, ki so 

sodelovali, še zlasti pa Barbari Traynor za obsežno delo pri predstavitvi  in vsebini  ter 

Charlieju Kingu za oblikovanje. Po ponovnem dogovoru je TACC: izobraževalni telesi Eate 

in ITAA, ta priročnik sprejel kot uradni priročnik. Priročnika se razlikujeta le v 

administrativnih podrobnostih.  
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2008 – Peto izdajo je uredila in prenovila delovna skupina, ki so jo sestavljali: Dave 

Spenceley, Eatin supervizor za izpite, Charlotte Sillas vodja PTSC, in Marco Mazzetti, vodja 

COC, s podporo Sabine Klingenberg, vodje PTSC. Ta vključuje vse spremembe in dopolnitve 

Eatinih in Itaainih postopkov  izobraževanja in izpitov, ki so bili usklajeni s TACC in uvedeni 

v petih letih, od leta 2003 do leta 2008.  

2014 – Šesto izdajo je uredila in prenovila delovna skupina v sestavi: Elyane Alleysson, vodja 

PTSC, Sue Eusden, vodja COC, in Marco Mazzeti, nekdanji vodja  COC in PTSC. Vključuje 

vse spremembe in dopolnitve Eatinih postopkov izobraževanja in izpitov, ki so jih uvedli v 

letih od 2008 do 2014 in so ki bile redno objavljene v PTSC-telegramih.  

1.4 Postopek posodabljanja 

Občasne posodobitve informacij, ki jih vključuje ta priročnik, bodo objavljene v Eatinem 

glasilu EATA Newsletter in v PTSC Telegramih, dostopnih na Eatinih spletnih straneh: 

www.eatanews.org. Tam je tudi celotna verzija veljavnega priročnika. 

Učitelji in kandidati naj preverjajo tudi svoje regionalne ali nacionalne zahteve in vse 

dopolnitve; prosimo, povežite se s svojim nacionalnim združenjem.  

1.5       Okrajšave 

IBOC International Board of 

Certification 

Mednarodna komisija za 

certificiranje 

COC Commission of Certification Komisija za certificiranje 

CTA* Certified Transactional Analyst* Certificirani transakcijski analitik 

CTA Trainer Certified Transactional Analyst 

Trainer 

Certificirani transakcijski analitik – 

učitelj, učitelj CTA 

EATA European Association for 

Transactional Analysis 

Evropska zveza za transakcijsko 

analizo 

FTAA Federation of Transactional 

Analysis Associations 

Zveza združenj za transakcijsko 

analizo 

ITAA International Transactional 

Analysis Association 

Mednarodna zveza za transakcijsko 

analizo 

PTSC Professional Training and 

Standards Committee 

Komisija za strokovno izobraževanje 

in standarde 

PSC Professional Standards 

Committee (ITAA) 

Komisija za strokovne standarde 

(ITAA) 

PTSTA* Provisional Teaching and 

Supervising Transactional 

Analyst* 

Začasni učitelj in supervizor  

transakcijske analize 

STA* Supervising Transactional 

Analyst* 

Supervizor transakcijske analize  

TA Transactional analysis Transakcijska analiza 

TA 101 Basic Introductory course in 

transactional analysis 

Osnovno uvodno izobraževanje iz 

transakcijske analize 

TAB Transactional Analysis Bulletin Bilten za transakcijsko analizo 

http://www.eatanews.org/
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TAWCS Transactional Analysis World 

Council of Standards 

Svet TA za standarde 

TAJ Transactional Analysis Journal Revija za transakcijsko analizo 

TEW Training Endorsement 

Workshop 

Delavnica za pridobitev potrdila za 

vodenje izobraževanja in/ali 

supervizijo  

TEvW Training Evaluation Workshop Delavnica za evalvacijo delavnice 

TSTA* Teaching and Supervising 

Transactional Analyst* 

Učitelj in supervizor  transakcijske 

analize 

TTA* Teaching Transactional Analyst Učitelj transakcijske analize  

 

* (C), (E), (O) ali (P) so okrajšave za Councelling (svetovanje), Educational 

(izobraževanje), Organisational (področje dela z organizacijami) in Psychotherapy 

(psihoterapija). 

1.6 Obrazložitev terminov in okrajšav 

TA 101 je uradno uvodno izobraževanje, ki uči teorije transakcijske analize in njene uporabe. 

Je temeljni pogoj za vse, ki želijo začeti izobraževanje za certificiranega transakcijskega 

analitika ali CTA.  CTA-ji, ki so opravili izpit pred letom in več in so zainteresirani za 

poučevanje TA in/ali superviziranje, se lahko prijavijo na udeležbo na TEW, Delavnico za 

pridobitev potrdila za vodenje izobraževanja in/ali supervizij.  Po  opravljeni delavnici in 

uradni potrditvi  njihove pogodbe za izobraževanje se uspešen kandidat lahko imenuje začasni 

učitelj in supervizor transakcijske analize, PTSTA. Po nadaljnjem usposabljanju se lahko 

kvalificira za CTA učitelja  ali za učitelja in supervizorja transakcijske analize, TSTA.  

Nekateri se bodo odločili, da se kvalificirajo samo za učitelja transakcijske analize,  TTA ali 

za supervizorja transakcijske analize, STA.  

Med celotnim izobraževanjem in po kvalifikacijah kandidat pripada svojemu nacionalnemu 

ali regionalnemu TA-združenju v Evropi, ki je član EATE,  Evropske zveze za transakcijsko 

analizo. V  Eati je PTSC,  Komisija za strokovno izobraževanje in standarde, odgovorna  za 

določanje in urejanje standardov izobraževanja.  Izpitne postopke vodi pododbor PTSC, ki se 

imenuje Komisija za certificiranje, COC. 

EATA tesno sodeluje z ITAA, ki izdaja TAJ, Revijo za transakcijsko analizo, ta pa 

nadomešča TAB, Bilten za transakcijsko analizo. ITAA ima druga izpitna pravila in postopke, 

ki so v pristojnosti Komisije za strokovne standarde (PSC); to se šteje za  ekvivalent Eatinega 

PTSC.  Telo  ITAA, ki je odgovorno za potek akreditacijskega procesa, je IBOC, 

Mednarodna komisija za certificiranje. Podrobnosti najdete na spletni strani ITAA. 

TAWCS, Mednarodni svet TA za standarde, je koordinirajoče telo, sestavljeno iz 

predstavnikov EATA, ITAA in FTAA (Avstralija in Nova Zelandija). Njegova naloga je 

zagotoviti, da bodo standardi izobraževanja in certificiranja po vsem svetu kompatibilni in 

ustrezni.  
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1.7     Štiri področja 

Vsakdo, ki se izobražuje v transakcijski analizi, se lahko specializira na enem ali več 

področjih:  svetovanje, izobraževanje, področje dela z organizacijami in psihoterapija. 

Nadaljnje podrobnosti so v 5. poglavju. Kjer  je mogoče, veljajo pravila  v tem priročniku za 

vsa področja, kjer pa je potrebno, so določena posebna pravila za vsako od področij. 

1.8     Kontaktni podatki 

V Dodatku 1 (Appendix 1) na koncu priročnika so naslovi, nosilci pisarn in bančni podatki. 

Dodatek 1 se bo posodabljal po potrebi. 

Uradna valuta Eate je evro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


