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EATA Evropska zveza za transakcijsko analizo 
 

Povzetek letnega poročila za PTSTA:  Izpolnjeno poročilo (izdelano ločeno za vsako leto 

kandidatove učitelj CTA/TSTA pogodbe) je treba vključiti v dokumentacijo, ki jo kandidat prinese s 

seboj na ustni izpit za učitelja CTA.  

 

IME UČITELJA IN/ALI SUPERVIZORJA TRANSAKCIJSKE ANALIZE V IZOBRAŢEVANJU:  

________________________________________________________________________________ 

  

VRSTA UČITELJEVEGA IN/ALI SUPERVIZORJEVEGA DOGOVORA ZA IZOBRAŢEVANJE: 

(ustrezno označite) Poučevanje ____  Supervizija ____  Svetovanje ____  Edukacija ____   

Področje dela z organizacijami ____  Psihoterapija ____ 

  

IME ODGOVORNEGA SUPERVIZORJA (mora biti TSTA): Svetovanje ___  Edukacija ___  

Področje dela z organizacijami ___ Psihoterapija ___ 

  

POROČILO ZAJEMA OBDOBJE OD (datum) _________________ do _________________ 

  

ZA UČITELJA TRANSAKCIJSKE ANALIZE V IZOBRAŽEVANJU  

1._____ Število vodenih izobraţevanj TA 101   

Datumi: ______________________________________________________________  

Število ur _____________________________________________________________ 

2._____ Število ur poučevanja TA ali gradiv, povezanih z vašim področjem specializacije.  

3._____ Število ur prezentacij na konferencah in strokovnih srečanjih.  

4._____ Skupno število ur prezentacij na nacionalnih ali mednarodnih srečanjih vse do danes. 

5._____ Ure supervizije vašega poučevanja s strani TSTA (navedite imena in število ur supervizije v 

prilogi)  

  

ZA SUPERVIZORJA TRANSAKCIJSKE ANALIZE V IZOBRAŽEVANJU  

6._____ Skupno število ur podanih supervizij. _____ Ur individualne supervizije.   

_____ Ur skupinske supervizije.  

7._____ Število supervizantov, ki so bili pri vas vključeni v vsaj 40 ur supervizije vsak posamezno. 

8._____ Število prejetih supervizij za vaše superviziranje s strani supervizorja transakcijske analize, 

ki ima certifikat za supervizorja (navedite imena in število ur supervizije v prilogi).  

9._____ Število aktivnih pogodb s specializanti transakcijske analize v izobraţevanju.  

  

ZA VSE UČITELJE IN/ALI SUPERVIZORJE TRANSAKCIJSKE ANALIZE V 

IZOBRAŽEVANJU  

10.____ Število novih podpisanih pogodb s specializanti transakcijske analize v izobraţevanju 

(navedite imena, vključno s prepisanimi k vam – v prilogi)  

11.____ Število prekinjenih pogodb s specializanti transakcijske analize v izobraţevanju (navedite 

imena, vključno s prepisanimi drugam – v prilogi)  

12.____ Število specializantov transakcijske analize v izobraţevanju, ki so šli na izpit in ga opravili 

(navedite imena in datume opravljenih izpitov v prilogi)  

13.____ Število specializantov transakcijske analize v izobraţevanju, ki so šli na izpit in ga niso 

opravili (navedite imena in datume neopravljenih izpitov v prilogi)  

14.____ Število ur nadaljnjega izobraţevanja in/ali sorodnih specifičnih izobraţevanj (navedite v 

prilogi)  
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15.____ Število ur delavnic TA, ki ste jih izvedli na področju vase specializacije odkar ste postali 

certificiran transakcijski analitik.  

 16.____ Kolikokrat ste bili ocenjevalec na izpitu ali pa ste pomagali pri izpitih. 

Datumi: _________________________________________________________  

17.____ V prilogi, prosimo, navedite in/ali opišite katero od naslednjih aktivnosti, ki ste jih izvedli: 

a) vodenje delavnice (TA 202),  

b) izvedba programa TA,  

c) objava strokovnega članka,  

d) izvedba ali poročanje o raziskavi,  

e) prejeta priznanja.  

18.____ Navedite napredno stopnjo(e) izobraţevanja, ki jo (jih) imate, in opredelite področje, na 

katerem jo (jih) imate. 

______________________________________________________________________  

19. Informacije o licenci   

a) Ali vaša drţava zahteva pridobitev licence, da lahko opravljate delo na svojem področju 

specializacije?  Da. / Ne.  

b) Če imate licenco, navedite tip in številko licence: 

 ________________________________________________________________________  

c) Če je licenca zahtevana, a je nimate, opišite pravno podlago za vašo prakso:  

________________________________________________________________________  

d) Če nameravate pridobiti licenco, navedite vrsto licence in kdaj jo nameravate pridobiti: 

________________________________________________________________________  

  

  

  

Podpis PTSTA: 

 

 

 

 

Podpis TSTA: 

 


