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EWALUACJA EGZAMINU  PISEMNEGO NA TRENERA CTA 

OD ____________________________________________ 

DO ____________________________________________ 

Uwagi ogólne: 

Nie krępuj się komentować tego Egzaminu Pisemnego bazując na  własnym doświadczeniu szkolenia się na 

TSTA; poniższe wskazówki mają stanowić wsparcie w procesie ewaluacji. Krótko opisz mocne strony 

[kandydata]  

i obszary do dalszego rozwoju. 

 

Sfera profesjonalna 

• Czy Egzamin Pisemny na Trenera CTA dostarcza informacji na temat wyraźnych profesjonalnych, 

filozoficznych i teoretycznych ram odniesienia oraz motywacji do zostania Trenerem CTA? 

• Jak bycie przyszłym Trenerem CTA wpisuje się w średnio i długoterminowe plany życiowe 

[kandydata]? 

• Czy masz jakieś uwagi do długości, intensywności? 

 

 

 

 

 

Odniesienia do oraz refleksja nad uczeniem się dorosłych i teorią projektowania programów nauczania 

• Czy Egzamin Pisemny na Trenera CTA posiada spójną strukturę i zawiera sylabus szkolenia 

Analityków Transakcyjnych zgodny ze standardami wymaganymi do uzyskania kwalifikacji CTA? 

• Czy postawa etyczna przyszłego Trenera CTA jest jasna i zadowalająca? 

• Czy prowadzenie kandydatów przez proces egzaminowania, jak i proces ewaluacji jest jasny? 

• Poglądy na temat teorii nauczania i uczenia się 

 

 

 

 

 

Program nauczania i nauczanie 

• Czy Przyszły Trenera CTA wykazuje się zrozumieniem aspektów teoretycznych związanych  

z procesem szkolenia i superwizji w całym przebiegu szkolenia AT? 
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• Czy uważasz, że kandydat potrafi współpracować z innymi trenerami AT i ogólnie z innymi ludźmi? 

• Czy uważasz, że w proces teoretyczny i eksperymentalny w sposobie pisania egzaminu są  

w równowadze? Czy na podstawie Egzaminu Pisemnego możesz powiedzieć jakie kryteria selekcji 

stosowane są przy przyjmowaniu kandydatów na zakontraktowane szkolenie?   

• Czy uważasz, że program szkoleniowy ma odpowiednia strukturę? 

 

 

 

 

Część teoretyczna 

• Czy na podstawie Egzaminu Pisemnego możesz powiedzieć, że kandydat jest zainteresowany teorią 

AT, co jest widoczne zarówno w opisie sposobów nauczania teorii, jak i włączania jej do programu 

szkoleniowego? 

• Czy masz jakieś specjalne procedury, kiedy przygotowujesz kandydata do egzaminu? 

 

 

 

 

Część superwizyjna 

• Czy Egzamin Pisemny na Trenera CTA przekonuje cię, że kandydat posiada filozofię superwizji oraz 

teoretyczne zrozumienie superwizji? 

• Czy przykłady wspomniane w Egzaminie Pisemnym na Trenera CTA ilustrują sposób uprawiania 

superwizji przez kandydata oraz proces udzielania informacji zwrotnej podczas superwizji? 

• Czy odniosłeś wrażenie, że  proces superwizji opisywany przez przyszłego Trenera CTA pomógłby 

rozwijać się jego kandydatom? 

 

 

 

 

Część dotycząca organizacji AT 

• Czy ilość informacji na temat zaangażowania kandydata w [działalność] organizacji AT jest 

wystarczająca? 

• Czy Egzamin Pisemny na Trenera CTA dostarcza wystarczającej ilości informacji na temat 

warsztatów prowadzonych na konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz o wyraźnym 
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zaangażowaniu kandydata w [działalność] organizacji AT w roli delegata, członka kadry, członka 

grupy projektowej lub egzaminatora, czy w jakiejkolwiek innej roli w organizacji? 

 

 

 

 

Część badawcza 

• Czy wystarczająca jest ilość informacji na temat zaangażowania w badania oraz przejawów 

zainteresowania badaniami? 

 

 

 

 

Dziedzina zastosowań 

• Jak przyszły Trener CTA gwarantuje, że cztery odrębne dziedziny zastosowań w praktyce AT znajdują 

odzwierciedlenie w szkoleniu i nauczaniu? 

 

 

 

 

Ocena końcowa sprawdzającego 

Nazwisko sprawdzającego __________________________________________________ 

Adres __________________________________________________________________ 

_____________________________________ Kraj ______________________________ 

Telefon __________________________ Email _________________________________ 

 

Moja ocena tego Egzaminu Pisemnego na Trenera CTA (zaznaczyć): 

Zatwierdzam ____________________ 

Nie zatwierdzam ____________________ 

 

 


