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EATA – EVROPSKO ZDRUŽENJE ZA TRANSAKCIJSKO ANALIZO
POGODBA ZA CTA UČITELJA /POGODBA ZA TSTA
A. SPLOŠNE INFORMACIJE
Pogodbe morajo biti jasno in v celoti izpolnjene v angleškem jeziku. Trije izvodi te pogodbe se
pošljejo s priloženim bančnim potrdilom o plačilu (ČEKI IN BANČNI NALOGI NISO
DOVOLJENI). Pošiljko naslovite na: Marianne Rauter, izvršna sekretarka EATE, Silvanerweg 8,
78464 Konstanz, Germany (NE PRIPOROČENO!). Nepopolne pogodbe bodo vrnjene pošiljatelju.
Popolne pogodbe bodo potrjene, ko bo EATA prejela potrdilo, da je celotni znesek obveznosti za
vložitev pogodbe prispel na račun.
Plačilo v evrih: Najprej morate preveriti, h kateri skupini Numbeo spada vaša država – to lahko storite
na povezavi http://www.eatanews.org/examinations/contract-and-exam-fees. V tabeli izpiti –
pogodbene obveznosti (Exams-Contracts Fees) poiščite znesek, ki ga morate plačati glede na Numbeo
vaše države. Zatem nakažite ta znesek neposredno na račun: SWIFT - BIC : SOLADES1KNZ, IBAN:
DE29 6905 0001 0001 102789 Sparkasse Bodensee Marktstätte 1 78462 Konstanz Germany.
Ali: SWIFT-BIC: UBSWCH ZH 80A; IBAN: CH45 0027 9279 C263 2960.5 UBS, rue du Rhone 8,
Case postale 2600, CH-1211 Geneve 2, Switzerland.
Pogodba je veljavna šele, ko kandidat prejme kopijo, potrjeno pri Eati (postopek traja od štiri do pet
tednov).
B. DOLŽNOSTI SPECIALIZANTA V IZOBRAŽEVANJU
1. Sem član Eate in s pravico, da kadarkoli odstopim, se zavezujem, da bom vsako leto, dokler velja
pogodba, obnavljal članstvo.
2. Sem certificiran transakcijski analitik, specializiran na naslednjem/naslednjih področjih (označi):
svetovanje ____ izobraževanje ____ področje dela z organizacijami____ psihoterapija ____ .
Razumem, da lahko podpišem pogodbo o izobraževanju T/STA za področje specializacije, za katero
me je Eatina komisija za certificiranje (COC) ali mednarodni odbor za certificiranje (IBOC) certificiral
kot CTA.
3. To je moja prva _____/_________druga_____pogodba za CTA učitelja/za TSTA. V tem primeru
bo prva pogodba potekla (datum) __________ .
4. Udeležil sem se delavnice za pridobitev potrdila za vodenje izobraževanja in/ali supervizij (TEW)
dne ______________v_________in sem pridobil potrdilo članov TEW, da lahko sklenem pogodbo o
izobraževanju T/STA. Prilagam kopijo obrazca s potrdilom osebja, ki ga je izpolnil in podpisal moj
odgovorni supervizor. Vem, da mora biti pogodba podpisana v enem letu, sicer se moram udeležiti
nove delavnice (TEW).
5. Prebral sem Eatin etični kodeks in smernice za strokovno delo in se zavezujem k upoštevanju le-teh
pri praktičnem delu kot tudi pri vodenju izobraževanja.
6. V treh letih bom Vodil bom izobraževanje TA 101, ki ga bo neposredno superviziral učitelj ali
učitelj in supervizor transakcijske analize. PTSC svetuje, da se ta supervizirani 101 izvede v roku treh
let po TEW. Poslal bom izpolnjen obrazec za potrditev vodenja (ne pride v poštev, če je specializant v
izobraževanju že potrjen vodja TA 101).
7. Hranil bom podatke o izobraževalnih in supervizijskih aktivnostih, ki jih ponujam drugim in ki se
jih udeležujem. Ko bom vložil prošnjo za pristop k izpitu, bodo ti podatki uporabljeni kot
dokumentacija za izpolnitev pogojev za pristop k izpitom T/STA v okviru COC ali IBOC.
8. S podpisanim odgovornim učiteljem sva skladno z zahtevami Eate sklenila dogovor o superviziji in
usmerjanju.
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9. O morebitni zamenjavi odgovornega supervizorja bom z ustreznimi obrazci obvestil Eato in svoje
nacionalno združenje.
10. Ohranjal bom aktivno vključenost v izvajanje izobraževalnih aktivnosti TA. Če tega ne bom
izpolnjeval, bom o tem obvestil Eato in to pogodbo prekinil.
11. Prebral sem in razumem zahteve COC za pristop k izpitom za CTA učitelja ali T/STA.
12. Razumem, da ta pogodba poteče sedem let potem, ko jo potrdi Eata. Če v tem času ne bom
zaključil izobraževanja, jo lahko enkrat obnovim s sklenitvijo druge pogodbe. Nadaljnje obnovitve
niso mogoče. Druga pogodba se mora začeti pred iztekom prve; med prvo in drugo ne sme biti
časovne vrzeli.
13. Zavezujem se, da bom v času, ko velja ta pogodba, najmanj petkrat sodeloval kot izpitni
ocenjevalec na izpitih za CTA (na najmanj treh izpitnih lokacijah) ter da bom po pridobitvi naziva
T/STA redno opravljal nalogo izpitnega ocenjevalca T/STA.
14. Prebral sem in razumem Eatin izobraževalni in izpitni priročnik in sem seznanjen z morebitnimi
dodatnimi zahtevami v moji državi.
15. Če se moje področje specializacije razlikuje od supervizorjevega, prilagam ustrezno razširitev ali
izjemo in ustrezen izobraževalni načrt. Datum Eatine potrditve razširitve oziroma izjeme: _______ . Ti
dokumenti so sestavni del te pogodbe z Eato.
Specializant v izobraževanju potrjujem (datum)___________
Podpis _______________
(Prosimo, pišite s čitljivimi tiskanimi črkami) Priimek in ime: ______________________________
Naslov: __________________________________Nacionalno združenje: ______________________
Poštna številka in kraj: ______________________Država: __________________________________
Elektronski naslov: __________________________________________________________________
C. DOLŽNOSTI SUPERVIZORJA
1. Sem učitelj in supervizor transakcijske analize (TSTA) na naslednjem področju (označi):
svetovanje ____ izobraževanje ____ področje dela z organizacijami ____ psihoterapija ____ .
2. Sem član Eate.
3. Pripravljen sem prevzeti vlogo odgovornega supervizorja za zgoraj navedenega kandidata za CTA
učitelja ali T/STA.
4. Če se moje področje specializacije razlikuje od specializantovega, prilagam svoj/e dokument/e o
razširitvi ali izjemi. Dokument/e je EATA potrdila dne:_______________ .
5. Razumem in se strinjam z Eatinimi zahtevami, standardi in postopki za izvajanje izobraževanja in
supervizije kandidatov za učitelja CTA ali kandidatov T/STA in se strinjam, da bom specializante v
izobraževanju poučeval v skladu z zahtevami COC, kot so opisane v Eatinem izobraževalnem in
izpitnem priročniku.
6. Sprejemam odgovornost, da sledim vsem spremembam in novostim, ki so povezane z zahtevami,
standardi in postopki COC, povezanimi z izobraževanjem za učitelja CTA ali T/STA.
7. Eato bom obveščal o vseh spremembah v statusu, pogodbi, izobraževalnem programu in izjemnih
zadevah.
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8. Pripravljen sem sodelovati kot ocenjevalec na izpitih za CTA učitelja in T/STA, če je potreba po
ocenjevalcih, in se zavezujem, da bom v času, ko velja te pogodba, kot ocenjevalec/opazovalec
sodeloval na najmanj treh izpitnih lokacijah.
Odgovorni supervizor sprejemam (datum):_________________podpis_________________________
(Prosimo pišite s čitljivimi tiskanimi črkami)
Priimek in ime:__________________________
Naslov: ____________________________________________Nacionalno združenje: ___________
Poštna številka in kraj: _____________________________________ Država: _________________

D. EATINE STORITVE IN POTRDILA
1. EATA bo specializanta v izobraževanju umestila na seznam članov v izobraževanju.
2. EATA bo obvestila specializanta v izobraževanju o morebitnih spremembah o članskem statusu
odgovornega supervizorja, če je odgovorni supervizor član Eate.
3. EATA bo obvestila specializanta v izobraževanju o uradnem gradivu in zahtevah za
izobraževanje.
4. EATA bo obvestila ITAA in nacionalno združenje specializanta v izobraževanju o morebitnih
spremembah v statusu te pogodbe.
5. EATA bo po opravljenem izpitu in pridobitvi certifikata kompetentnosti s strani COC ali IBOC
ter po plačilu obveznosti članu, na njegovo zahtevo, odobrila status T/STA učitelja in/ali
supervizorja transakcijske analize.
6. Pogodba je veljavna šele, ko kandidat prejme kopijo, žigosano in potrjeno pri Eatinem odboru za
strokovno izobraževanje in standarde (postopek traja od štiri do pet tednov).
EATA potrjuje (datum): ________________
Žig in podpis: ________________
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