Priloga k postopku: Opis pogojev
Pri štetju se za eno uro upošteva andragoško uro, torej 45 minut.
Temeljni pogoji za pridobitev potrdila
Pogoj
Dodatna pojasnila
Opravljeno izobraževanje Teoretično izobraževanje obsega ure TA
iz TAja v okviru izbrane
(kateregakoli področja – O, P, C, E), ki jih je
šole ali šol v obsegu
vodil TSTA, učitelj CTA ali PTSTA. Vključujejo
najmanj 300 ur
pridobivanje teoretičnega znanja,
teoretičnega
demonstracijo uporabe TA konceptov,
izobraževanja
praktično izobraževanje, predavanja in
razprave.
Najmanj 150 ur
Ure dela, pri katerih je posameznik
praktičnega dela
uporabljal koncepte transakcijske analize.
Praktično delo vključuje delo s klienti, pri
čemer edukant nastopa v vlogi izvajalca,
vodje ali učitelja. Na psihoterapevtskem in
svetovalnem področju v te ure šteje delo s
posamezniki, pari, družinami in skupinami.
Najmanj 50 ur supervizije

Osebna terapija v obsegu
najmanj 50 ur

Posameznik je svoje delo superviziral v
obsegu najmanj 50 ur supervizije, od tega 30
ur pri certificiranem TSTA, učitelju CTA ali
PTSTA iz katerega koli področja (P, O, C, E).
Preostanek supervizijskih ur je lahko
opravljenih pri certificiranem supervizorju iz
druge poljubne terapevtske modalitete ali
licenciranem supervizorju druge stroke.
Supervizija je ura s supervizorjem, ki jo je
vodil TSTA, učitelj CTA ali PTSTA, oziroma v
manjšem deležu tudi drug certificiran
supervizor, pri čemer je edukant aktivno
predstavil svoje delo. Znotraj skupinske
supervizije edukant beleži število aktivnih ur
supervizije, le kadar sam predstavi primer.
Posameznik mora biti vključen v osebno
terapijo v obsegu najmanj 50 ur, od tega 30
ur pri certificiranem transakcijskem analitiku
CTA(P). Preostanek ur osebne terapije je
lahko opravljenih pri drugem certificiranem
psihoterapevtu po SKZP ali EAP standardih.
Osebna terapija je v procesu izobraževanja
nujno potrebna, da edukant pridobi izkušnjo
uporabe TA in da se usposobi za uporabo TA

Dokazilo
Potrdila o
izobraževanju,
iz katerih so
razvidne ure
prisotnosti.

Dokazilo je
lahko pogodba
o delu ali »log«
podpisan s
strani mentorja
ali supervizorja
ali potrdilo
supervizorja.
Kot dokazilo
velja potrdilo o
opravljenih
urah s strani
supervizorja ali
»log« s podpisi.

Kot dokazilo
velja potrdilo
terapevta o
opravljenih
urah.

pretežno neskriptno (tudi za področje O, E,
C), kar je tudi pogoj za kasnejše opravljanje
izpita. Osebna terapija mora biti opravljena
pri CTA, CTA učitelju, PTSTA, TSTA ali v
manjšem deležu pri certificiranem
psihoterapevtu po SKZP ali EAP standardih.
Da zadostimo SKZP in EAP standardom je
pomembno tudi, da osebni psihoterapevt ni
hkrati v vlogi učitelja ali supervizorja.
Izpolnjeno priporočilo s
strani svojega mentorja
Pogoji v času prehodnega obdobja do oktobra 2026
Vloga Slovente za
V prehodnem obdobju za dokazilo o
pridobitev Potrdila II
izpolnjevanju pogojev velja tudi Potrdilo
izbrane šole o izobraževanju, na katerem je
Prloga k Vlogi: Priporočilo navedeno minimalno število ur
mentorja ali supervizorja
izobraževanja, praktičnega dela, supervizije
in osebne terapije, če je število ur enako ali
Certifikat šole
večje od pogojev, ki jih določa Sloventa. V
prehodnem obdobju kandidatom ni
potrebno prilagati ostalih dokazil, ki so sicer
med predlogi dokazil navedena zgoraj.

Priloga k Vlogi:
Priporočilo
mentorja
Potrdilo ali
certifikat
posamezne TA
šole, na
katerem so
navedene ure
in podpis
direktorja ali
mentorja.
Priporočilo
mentorja ali
supervizorja.

