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1  ВЪВЕДЕНИЕ  

  

1.1  Въведение в ТА  

  

Транзакционният анализ е една от теориите за човешката личност, за общественото 

поведение и една от психотерапевтичните теории, създадена от Ерик Бърн, доктор, (1910-

1970), в кроя на 60-те години на миналия век. Една от привлекателните страни на ТА е, че 

е приложим в много различни области: психотерапия, консултиране, в сферата на 

образованието, коучинг, организационно развитие, консултации и обучения по 

мениджмънт. Терминът, ‘транзакционен анализ, обозначава общо понятие, като ‘история 

или ‘наука и затова следва да се изписва с малки букви.  

  

1.2 Кратко представяне на EATA  

  

Целта на Европейската Асоциация по Транзакционен Анализ (EATA) e да съдейства за 

задълбочаване на знанията и изследванията в областта на транзакционния анализ, да 

развива теорията и да е гарант за общи стандарти на практикуване. Също така насърчава 

сътрудничество в Европа в областта на транзакционния анализ.  

  

1.3 Постижения  

  

През 1989 г. излиза първото издание на Ръководството за обучение и изпит, което е 

основано на Наръчник за обучение на Немската Асоциация по Транзакционен Анализ 

(Deutsche Gesellschaft für Transaktions-Analyse). Екипът на Комитета по професионално 

обучение и стандарти изразяват своята благодарност на Немската Асоциация по 

Транзакционен Анализ за разрешението да се използва тяхната работа и на Шарлот 

Кристоф-Лемке (Charlotte Christoph-Lemke) за превода на наръчника на английски език.  

  

През 1993 г. второто издание бе допълнено и издадено от Ian Stewart, редактор в EATA, с 

голям принос на Mary Cox, по-късно председател на COC, и Nelly Micholt, бивша 

заместинк-председател на комитета по професионално обучение и стандарти (PTSC), и 

Bernd Kreuzburg, бивш заместник председател на  PTSC.  Комитетът по професионално 

обучение и стандарти (PTSC) изразява своята признателност за помощта, оказана от Pio 

Scilligo и Anne-Marie Guicquéro, по-късно заели поста заместник председател на PTSC. 

Излезлите ревизии на Наръчника, както и основната ревизия на Наръчника за обучение и 

сертифициране  на съвета за обучение и сертифициране по транзакционен анализ (T&C), 

(ноември, 1991 г.).  PTSC изказва своята признателност на Робин Маслен (Robin Maslen),  

който след това става президент на Международната асоциация по ТА (ITAA), както и на 

всички, които са допринесли за изготвянето на ревизията на наръчника.  

  

През 1997 г. третото издание бе допълнено от Ian Stewart, редактор в EATA. В него е 

запазен основният формат на второто издание, но са включени всички изменения и 

допълнения в политиката на ЕАТА за обучение и изпити, които са приети за период от 

четири години – от 1993 до 1996 година.  
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През 2003 година четвъртото издание става факт, като в него информацията е обновено и 

ревизирана от TACC (съвместен екип на членовете на  PTSC и T&C). PTSC изразява своята 

огромна признателност на председателя, Charlotte Sills, и на всички други, които са 

допринесли – особено на Barbara Traynor за огромната й работа по представянето и 

съдържанието и на Чарли Кинг (Charlie King) за създаването на различните бланки. В 

следствие на ново споразумение, този Наръчник е приет за официален Наръчни от TACC: 

това са обучителите от EATA и ITAA. Двата наръчника сега се различават само по 

отношение на административни подробности.   

  

През 2008 г. петото издание вече е факт и ревизията му е изготвена от работна група с  

Dave Spenceley, супервайзор на изпитити в EATA, Charlotte Sills, бивш председател на 

PTSC, и Марко Мацети (Marco Mazzetti), председател на COC, с подкрепата на Сабин 

Клингенберг (Sabine Klingenberg), председател на PTSC. В него са включени всички 

допълнения и изменения на политиката на ЕATA и ITAA по отношение на обученията и 

изпитите, които са били договорени с TACC и въведени за период от пет години – от 2003 

до 2008 година.  

  

През 2014 г. шестото издание е редактирано и допълнено, като излизането му е ръководено 

от Elyane Alleysson, председател на PTSC, Sue Eusden, председател на COC, и Marco 

Mazzetti, бивш председател на COC и PTSC. В него са включени измененията и 

допълненията в политиката на EATA по отношение на обучението и изпитите, въведени в 

периода от 2008 до 2014 година, които редовно са публикувани в официалните телеграми 

на PTSC.  

  

1.4 Правила за актуализация 

  

Периодично актуализацията на информацията в този Наръчник ще бъде публикувана в 

бюлетина на EATA и в телеграмата на  PTSC, които са достъпни на интернет сайта на 

EATA: www.eatanews.org заедно с пълно копие на настоящия наръчник.  

  

Обучителите и кандидатите следва да проверяват своите национални или местни 

изисквания, както и всичките им изменения; моля свържете с Вашата Национална 

Асоциация.     

  

1.5  Съкращения  

  

  IBOC              Международна Комисия за Сертифициране   

  COC     Комисия за Сертифициране  

  CTA*              Сертифициран Транзакционен Аналитик*   

            CTA Обучител Сертифициран Транзакционен Аналитик  
   EATA   Европейска Асоциация по Транзакционен Анализ   

  FTAA   Федерация на Асоциациите по Транзакционен Анализ  

  ITAA   Международна Асоциация по Транзакционен Анализ  

  PTSC   Комитет за Професионално Обучение и Стандарти  

  PSC    Комитет за Професионални Стандарти (ITAA)  

  PTSTA*  Временно Обучаващ и Супервизиращ Транзакционен  

http://www.eatanews.org/
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Аналитик*  

   STA*   Супервайзор по Транзакционен Анализ*  

  TA    транзакционен анализ  

  TA 101  Въвеждащ курс по транзакционен анализ  

  TAB   Бюлетин за Транзакционен Анализ  

  TAWCS  Световен Съвет по Стандартите за Транзакционен Анализ  

  TAJ    Списание по Транзакционен Анализ        

  TEW   Обучение за Одобрение за Обучение  

  TEvW   Обучение за процеса на Оценяване   

  TSTA*  Обучаващ и Супервизиращ Транзакционен Аналитик*  

  TTA*   Обучаващ по Транзакционен Анализ*  

  

* (C), (E), (O) или (P), съкращенията са съответно: (C) за консултиране, (E) за сферата на 

образованието, (O) за сферата на организационното консултиране и (P) за сферата на 

психотерапията.   

  

1.6  Обяснения на термините и съкращенията 

  

TA 101 е курсът за въвеждащо обучение в теорията и приложението на транзакционния 

анализ. Този курс е задължителен за всеки, който иска да започне да се обучава за да се 

сертифицира по Транзакционен Анализ или CTA. Сертифицираните транзакционни 

аналитици, които имат тази квалификация повече от една година и имат желание да 

обучават и супервизират в ТА, могат да кандидатстват, за да участват в Обучение за 

Одобрение за Обучение (TEW). След завършване на обучението и официално подписване 

на договор за обучение, успешните кандидати могат да се титулуват  Временно Обучаващ 

и Супервизиращ Транзакционен  Аналитик, PTSTA. След период на по нататъшно 

обучение, те могат да се квалифицират като Обучител Сертифициран Транзакционен 

Аналитик (CTA Trainer) или като Обучаващ и Супервизиращ Транзакционен Аналитик, 

TSTA. Някои могат да изберат да се квалифицират само като Обучаващ по Транзакционен 

Анализ, TTA или като Супервайзор по Транзакционен Анализ, STA.  

  

По време на целия процес на обучение след квалифицирането си, кандидатите ще членуват 

в своите национални или местни асоциации по ТА в Европа, които ще са членки на EATA, 

Европейската Асоциация по Транзакционен Анализ. Освен EATA, PTSC, Комитетът по 

Професионално Обучение и Стандарти е отговорен за взимането на решения и правила по 

отношение на стандартите за обучение. Изпитната процедура се ръководи от под-комитет 

на PTSC, който се нарича Комисия за Сертифициране, COC.  

  

EATA работи в тясно сътрудничество с ITAA, която издава TAJ, списанието по 

Транзакционен Анализ, което излиза на мястото на Бюлетина по Транзакционен Анализ  

TAB. Международната Асоциация по Транзакционен Анализ (ITAA) следва свои 

стандарти за провеждането на изпити, които са поверени като отговорност на Комитета по 

Професионални Стандарти (PSC); този комитет може да се разглежда като еквивалент на  

PTSC в EATA. Отговорност на ITAA е провеждането на процеса на акредитация в IBOC, 

Международния Комитет за Сертификация. Подробности могат да бъдат намерени на 

интернет сайта на ITAA.  
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TAWCS, Световният Съвет по Стандартите за Транзакционен Анализ, координира 

представителите, упълномощени от EATA, ITAA и FTAA (Австралия и Нова Зеландия). 

Ролята му е да е гарант за съвместими и подходящи стандарти на обучение по целия свят.  

  

1.7 Четирите сфери на специализация 

  

Всеки, който иска да се обучава в транзакционен анализ, може да избере една или повече 

от следните четири сфери на специализация, а именно: Консултиране; Образователна 

сфера; Организационно консултиране и Психотерапия. Повече информация е дадена в 

раздел 5. Където е възможно правилата, посочени в този Наръчник, се приложими към 

всички сфери на специализация, но там където има специфични изисквания за съответната 

сфера, те са упоменати допълнително.    

  

1.8 За контакти  

  

Виж приложение 1 на края на Наръчника, където са дадени контактите, отговорниците за 

съответните комисии и банковите данни. Приложението при необходимост ще бъде 

актуализирано отделно от Наръчника.   

  

Официалната валута за EATA е Евро.   

  

  

  


