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E A T A  E U R Ó P A I  T R A N Z A K C I Ó A N A L I T I K U S  E G Y E S Ü L E T  

 

TA PSZICHOTERÁPIA TERÜLET PONTOZÁSI LAP 

 

 

Jelölt:        Dátum:    _________ 

 
Az alábbi leírások mindegyikét ötfokú skálán értékeljük. Válassza azt a számot, amely a legjobban leírja a jelölt 

teljesítményét! 

 

 

1. Szakmai és személyes identitás. Képes leírni a saját ideológiai hiedelmeit, a kulturális, 

etnikai, szociális identitásának hatását, mindezek jelentőségét a kliens felmérésére, a 

szerződésre, a munkára és a terápiás kapcsolatra, továbbá mindezt összevetni a 

tranzakcióanalízis filozófiai elgondolásaival. 
 

5 
Tisztában van saját szociális, etnikai és 

kulturális identitásával; valamint a 

kliens ilyen identitásaival és ezek 

hatásával a terápiás folyamatra. 

Hangsúlyt helyez a kliens és saját 

identitásainak különbségeire. 

Elképzelései összhangban állnak a TA 

filozófiai elgondolásokkal. 

3  
Valamelyest tisztában van saját 

szociális, etnikai és kulturális 

identitásával; valamint a kliens ilyen 

identitásaival, a kettejük 

különbségeivel, és ezek hatásával a 

terápiás folyamatra. 

1 
Kevéssé vagy egyáltalán nem ismeri 

fel az etnikai, kulturális és szociális 

tényezők fontosságát.  

 

2. „Én OK vagyok – Te OK vagy” kapcsolat kialakítása és fenntartása 

 
5 
Kompetens és hatékony kapcsolat, a 

rejtett folyamatok felismerése (pl. 

játszmák, az indulatáttétel és viszont-

indulatáttétel tranzakciói), a terápiás 

kapcsolat komplexitásának megértése. 

3 
Bizonyos mértékben hatékony, 

empatikus kapcsolat a klienssel. A 

kapcsolati dinamika mérsékelt 

megértése, megfelelő mértékű hatóerő, 

védelem és engedély biztosítása. 

1 
Csekély jel utal az empatikus kapcsolat 

meglétére; a terápiás kapcsolat 

komplexitásának alacsony mértékű 

megértése.  

 

3. Elmélet: képes a pszichoterápiát tranzakcióanalitikus elméleti fogalmakkal 

konceptualizálni 

 

5 
A TA elmélet átfogó megvitatása, 

beleértve a trendek, megközelítések és 

újabb fejlemények ismeretét. 

3 
A TA főbb megközelítéseinek 

ismerete. 

1 
Gyér tudás – egyetlen megközelítést 

ismer. 

 

4. Integráció a tranzakcióanalízis gyakorlatában: többféle kezelési lehetőség megvitatása, 

és a választott technika érvekkel való alátámasztása  

 

5 
A gyakorlat rugalmas, mély, elmélettel 

összhangban történő megvitatása. 

3 

A gyakorlat megvitatása az elmélet 

fényében; utalás különböző kezelési 

lehetőségekre. 

1 
Kevés képesség a gyakorlat elmélettel 

való összekapcsolására. 
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5. Kliens felmérésének pontossága 

 

5 
Helyzetek és problémák pontos 

felmérése. 

3 
A probléma észlelése, de nem világos a 

probléma jelentősége. 

1 
Hiányzik a főbb problémák 

felismerése. 

 

 

6. Szerződés és kezelési  beavatkozási irányvonal  

 

5 
Megfelelő, a klienssel megosztott, 

célra irányuló kezelési szerződés, mely 

összhangban áll a 

kezelési/beavatkozási irányvonalával, 

intervenciókkal, és a terápiás kontextus 

jellegzetességeivel (környezet, 

időtartam, gyakorlat, törvényi 

kötelezettségek). 

3 
Megfelelő, a klienssel megosztott, 

célra irányuló kezelési szerződés, mely 

némileg kapcsolódik a kezelési 

irányvonalhoz vagy intervenciókhoz; 

VAGY van terápiás haladás, csak az 

nem kapcsolódik a szerződéshez. A 

terápiás kontextus jellegzetességeinek, 

fontosságának mérsékelt ismerete. 

1 
Nincsen tiszta, világos célkitűzésű 

kezelési szerződés. Az intervenciók 

alig határoznak meg kezelési irányt. 

Kevéssé van tisztában a terápiás 

kontextus fontosságával. 

 

7. Hatékonyság: kreativitásról és hatékonyságról tesz tanúbizonyságot, az intervenciókat a 

kapcsolat, szerződés és kezelés szakaszának kontextusában értelmezi. Figyelemmel kíséri 

intervenciói kliensre gyakorolt hatását, és reagál erre.  

 

5 
A legtöbb intervenció megvalósítja a 

tervezett célt. A terapeuta figyelemmel 

kíséri az intervenciók hatását, és 

megfelelően reagál azokra. Látható a 

kreativitás, és az ülés megfelelő 

mivolta.  

3 
Az intervenciók mérsékelten 

hatékonyak. A terapeuta mérsékelten 

fogékony a kliens válaszaira. Az 

intervenciók megfelelnek az ülésnek, a 

kontextusnak, stb. 

1 
Az intervenciók kontraproduktívak 

vagy nincs hatásuk. A terapeuta nem 

fogékony a kliens reakcióira. 

 

8. Szakmaiság 

 

5 
Tisztában van a képzés előnyeivel és 

korlátaival; munkája összhangban van 

az etikai alapelvekkel. 

3 
A képzés előnyeivel és korlátaival 

mérsékelten van tisztában, de munkája 

összhangban áll az etikai alapelvekkel. 

1 
Komolyan megkérdőjelezhetők 

ismeretei és etikai hozzáállása. 

 

9. Önreflexióra való képesség 

 

5 
Saját folyamatok magasfokú 

tudatosítása és megértése, valamint a 

terápiás folyamatra gyakorolt 

hatásának ismerete. 

3 
Saját folyamatok mérsékelt 

tudatosítása és megértése, valamint a 

terápiás folyamatra gyakorolt 

hatásának mérsékelt ismerete. 

1 
Saját folyamatok csekély tudatosítása 

és megértése, valamint a terápiás 

folyamatra gyakorolt hatásának gyér 

ismerete. 

 

10. Átfogó értékelés: a terápiás kapcsolat ismeretének és gyakorlatának bemutatása TA 

fogalmak segítségével 

 
5 

Megfelelő etikai hozzáállás, TA-

elmélet alapú, kontextusra szabott 

gyakorlat. 

3 

Valamelyest kompetens az elmélet és 

gyakorlat terén. 

1 

Alacsonyszintű kompetencia a TA 

használatában. 
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A pontszámok iránymutatásként szolgálnak, a vizsgáztatók értékelése a végső döntés. Mindazonáltal 

az elutasítás automatikus: 1) ha a jelölt az összes vizsgáztatótól bármelyik kategóriában „1”-es 

értékelést kap; vagy 2) ha a vizsga összpontszáma 25 vagy az alatti. 

 

Ha két vizsgáztató az elutasításra szavaz, a jelöltet elutasítják. (nem hívják a Folyamat-facilitátort.) 

 

A Folyamat-facilitátor egy olyan tapasztalt vizsgáztató, akinek célja a vizsgabizottság segítése a 

vizsgaülés során felmerülő problémák kezelésében. Bármelyik résztvevő, a vizsga bármelyik pontján 

kérheti a vizsga Elnökétől a Folyamat-facilitátor segítségét. A jelölt addig kérheti a vizsga során a 

vizsga Elnökétől a Folyamat-facilitátor segítségét, amíg a vizsgabizottság tagjai meg nem kezdik az 

egyéni értékelést. Ebben az időpontban az Elnök emlékezteti erre a jelöltet, valamint megkérdezi a 

Vizsgabizottságtól, hogy készen állnak-e az egyéni értékelésre. Ezután csak az Elnök vagy a Bizottság 

egyik tagja (az Elnökön keresztül) hívhatja segítségül a Folyamat-facilitátort.  

 

A Folyamat-facilitáto világos szerződést köt a Bizottsággal, és segít a Bizottságnak a 

döntéshozatalban. Ha nem születik döntés arról, hogy a jelölt megfelelt-e vagy sem, a Vizsga 

Szupervizort hívják segítségül. A Vizsga Szupervizor segíthet a Bizottságnak a döntéshozatalban, 

vagy elbocsátja a Bizottságot és új Bizottságot hív össze a jelölt ismételt vizsgáztatására. Sem a 

Folyamat-facilitátor, sem a Vizsga Szupervizor nem szavazhat. 

 

A jelölt neve: 

 
VIZSGÁZTATÓ NEVE MEGFELELT ELUTASÍTOTT  

1.  (  ) (  ) ÖSSZ PONTSZÁM 

2. (  ) (  )  

3. (  ) (  )  

4. (  ) (  ) ÖSSZES ÁTLAG (ÖSSZ 

PONTSZÁM OSZTVA 4-GYEL:                                     

) 

 

 

 

 

 


