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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 TANÁCSADÁS 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 identitás és etika 

Képes leírni saját értékrendszerét, hitvallását, valamint képes azokat összehasonlítani a tranzakcióanalízis filozófiai 

elgondolásaival és etikai alapelveivel. Képes figyelembe venni személyes, szociális, etnikai, kulturális identitásának hatását. 

 

5 

Kompetens, gyakorló tanácsadóként 

koherens szakmai koncepciót fejt ki. 

Világos a viszonya az etikai alapel - 

vekhez. Tisztában van saját szociális, 

etnikai és kulturális identitásával; 

valamint a kliens ilyen identitásaival és 

ezek hatásával a tanácsadási 

folyamatra. 

3 

Tanácsadóként szakmai koncepciót 

mutat be. Kapcsolódik a 

tranzakcióanalízis etikai alapelveihez. 

Valamelyest tisztában van saját 

szociális, etnikai és kulturális 

identitásával; valamint a kliens ilyen 

identitásaival és ezek hatásával a 

tanácsadási folyamatra. 

1 

Kevéssé, vagy egyáltalán nem mutat be 

szakmai koncepciót. Korlátozott 

ismerete van a tranzakcióanalízis etikai 

alapelveiről és a szociális, etnikai és 

kulturális tényezők fontosságáról. 

 

 

 

2. Kapcsolat 

Képes egy „Én OK vagyok – Te OK vagy” kapcsolat kialakítására és fenntartására a tanácsadási folyamat alatt. Érti a 

tanácsadó és a kliens között zajló pszichológiai folyamatokat. Hatóerőt, engedélyt és védelmet nyújt. 

 

5 

Magasszintű kompetens és hatékony 

tanácsadói kapcsolat. A pszichológiai 

folyamatok megértése, és megfelelő 

védelem, hatóerő és engedély 

bemutatása. 

3  

Helyenként hatékony tanácsadói 

kapcsolat. A pszichológiai folyamatok 

mérsékelt megértése, és a védelem, 

hatóerő és engedély bemutatása kisebb 

mértékben. 

1 

Alig nyilvánul meg az „Én OK vagyok 

– Te OK vagy” kapcsolat, és a 

tanácsadói kapcsolat bonyolultságának 

alacsonyszintű megértése. 

 

 

3. Elmélet 

Képes a tanácsadási folyamatot különböző tranzakcióanalitikus fogalmak és modellek használatával értelmezni és megvitatni. 

 

5 

Bemutatja a tranzakcióanalízis 

elméletének megértését és 

alkalmazását, beleértve a különböző 

trendek és megközelítések, valamint a 

legújabb fejlemények ismeretét. Képes 

kiválasztani a megfelelő 

fogalmakat/modelleket, valamint 

megvitatni azok használatát.  

3 

Főbb tranzakcióanalitikus elméleti 

megközelítések ismerete, alacsonyabb 

szintű képesség a megfelelő 

fogalmak/modellek kiválasztására, és 

megfelelő alkalmazására. 

1 

A megközelítések és fogalmak szűk 

körének alkalmazása, az alkalmazások 

mögött kevés megfontolás. 

 

 

 

4. Lehetőségek (opciók) 

Az elmélet integrálása a gyakorlatba. Tranzakcióanalitikus tanácsadói gyakorlatában képes egy sor kreatív opciót kialakítani,   

és megvitatni, aválasztott stratégiát érvekkel alátámasztani. 

 

5 

A tanácsadási folyamat opcióinak 

flexibilis, mélységeiben történő 

megvitatása, a problémakezelésről és 

személyiségfejlődésről szóló elmélettel 

összhangban.  

3 

A tanácsadási gyakorlat különböző 

opcióinak megvitatása a 

problémakezelés és 

személyiségfejlődés fényében.   

1 

Kevés képesség a tanácsadási 

gyakorlatban felmerülő sokféle opció 

megvitatására.  
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5. Helyzetfelmérés 

A tanácsadási helyzet felmérésének pontossága. A becslés a kontextuson, a kliens és kliens rendszer szükségletein és céljain, 

törvényi kötelezettségeken, és a tranzakcióanalitikus tanácsadás erősségein, korlátain alapul. 

 

5 

Adott tanácsadási helyzet realisztikus 

és pontos felmérése. Tisztában van a 

tanácsadás lehetőségeivel és 

korlátaival. 

3 

A legtöbb tanácsadási helyzetet 

realisztikusan és pontosan méri fel. 

Korlátozottan van tudatában a 

tanácsadás lehetőségeinek és 

korlátainak.  

1 

Hiányzik a megfelelő felmérés. A 

tanácsadás lehetőségeinek és 

korlátainak kevéssé, vagy egyáltalán 

nincs tudatában. 

 

 

6. Szerződés és beavatkozási irányvonal 

 

Képes tanácsadási szerződéssel  különböző körülmények között, egyénekkel és/vagy csoportokkal dolgozni, képes 

összhangba hozni a tanácsadási tervet és értékelést.  

 

5 

Megfelelő, kölcsönös üzleti és 

tanácsadási szerződést alakít ki, mely 

világos összhangban áll a tanácsadási 

tervvel, intervenciókkal, és a 

tanácsadási folyamat értékelésével.  

3 

Megfelelő, kölcsönös üzleti és 

tanácsadási szerződést köt, de ez nincs 

kellő összhangban a tanácsadási 

tervvel, intervenciókkal, és a 

tanácsadási folyamat értékelésével.  

1 

Hiányzik a tiszta célkitűzés vagy a 

tanácsadási szerződés. Az intervenciók 

kevéssé vagy nem fedik a tanácsadási 

irányvonalat. A tanácsadási folyamat 

nincs értékelve. 

 

 

7. Intervenció és hatékonyság 

A jelölt kreativitásáról tesz tanúbizonyságot, intervenciói hatékonyak és figyelembe veszik a kapcsolati kontextust, 

szerződést és a tanácsadási folyamat adott szakaszát.  

 

5 

A legtöbb intervenció megvalósítja az 

elérni kívánt célt. A tanácsadó 

figyelemmel kíséri intervencióit és 

megfelelően reagál. 

3 

Az intervenciók mérsékelten 

hatékonyak. A tanácsadó valamelyest 

fogékony a kliens válaszaira.  

1 

Az intervenciók az ellenkező hatást 

érik el, vagy egyáltalán nincs hatásuk. 

A tanácsadó nem érzékeny a kliens 

válaszára.  

 

 

8. Források 

Erőforrás-központúság: kliens erősségei és erőforrásai, a közösség és más szakmák erőforrásai. 

 

5 

Képes hasznosítani a kliens erősségeit 

a kliens és/vagy kliens rendszer 

meglévő erőforrásait hasznosítani, 

azokra alapozni. Gyakorlati 

ismeretekkel rendelkezik a klienst 

segítő erőforrásokról, szükség esetén  

tovább tudja küldeni. 

3 

Valamelyest tudatában van a kliens 

erősségeinek, a kliens és/vagy a kliens 

rendszer meglevő erőforrásainak. 

Korlátozott gyakorlati ismeretekkel 

rendelkezik a klienst segítő 

erőforrásokról, szükség esetén 

korlátozottan képes tovább küldeni. 

1 

A kliens erősségeinek és 

erőforrásainak nem megfelelő 

ismerete. Más fontos erőforrásokat 

nem vesz figyelembe. 

 

9. Önreflexió 

Képes az önreflexióra, saját szerepének értelmezésére a tanácsadási folyamatban.  

 

5 

Saját szerepének és a tanácsadási 

folyamatra gyakorolt hatásának 

magasfokú ismerete és megértése.  

3 

Saját szerepének és a tanácsadási 

folyamatra gyakorolt hatásának 

mérsékelt ismerete és megértése. 

1 

Saját szerepének és a tanácsadási 

folyamatra gyakorolt hatásának 

alacsony szintű ismerete és megértése. 

 

10. Átfogó értékelés 

Tranzakcióanalitikus tanácsadóként mutatott alap- és tanácsadói kompetenciák bemutatása. 

 

5 

Magasfokú jártasságot mutat az 

önmagára vonatkozó szociális -és 

technikai tanácsadói kompetenciák 

terén a tranzakcióanalízis 

használatában.  

3 

Mérsékelt jártasság az alap-és 

tanácsadói kompetenciák terén a 

tranzakcióanalízis használatában. 

1 

Alacsony kompetenciák a 

tranzakcióanalízis 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: 

 

A vizsgáztatók neve: 
VIZSGÁZTATÓ NEVE MEGFELELT ELUTASÍTOTT  

1.  (  ) (  ) ÖSSZPONTSZÁM 

2. (  ) (  )  

3. (  ) (  )  

4. (  ) (  ) ÖSSZES ÁTLAG 

(ÖSSZPONTSZÁM OSZTVA 4-

GYEL:                                     ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


