
 
 

Usposabljanje 

SPOPRIJEMALNO VEDENJE MLADOSTNIKOV (ACS-2) 

Torek, 14. marca 2023 od 9.00 do 16.30 ure 

Center za psihodiagnostična sredstva 

 
Spoštovana kolegica, spoštovani kolega! 
 
Vljudno vabljeni na usposabljanje za uporabo novega Vprašalnika o spoprijemalnem vedenju mladostnikov − ACS-2 (prej 
Vprašalnik o spoprijemanju s težavami za mladostnike − VSTM). Usposabljanje bosta vodili Alenka Tacol in Dušica Boben, 
obe univ. dipl. psihologinji. Alenka Tacol je izkušena šolska psihologinja, ki se je posvečala tudi vzgojnemu in preventivnemu 
delovanju z mladimi v obliki predavanj in delavnic za mladostnike, starše, pedagoške in zdravstvene delavce. Dodatno se je 
izobraževala iz realitetne psihoterapije, transakcijske analize ter uporabe čuječnosti v psihoterapiji. Je avtorica preventivnih 
delavnic »10 korakov do boljše samopodobe«, priročnika Zorenje skozi To sem jaz in svetovalka v mladinski spletni 
svetovalnici tosemjaz.net in supervizorka novim svetovalcem. 
 
Usposabljanje bo potekalo v torek, 14. marca 2023, v prostorih Centra za psihodiagnostična sredstva, Litostrojska cesta 44d, 
Ljubljana. Usposabljanje je namenjeno vsem svetovalnim delavcem v šolah, sociali ali zdravstvu. 

 

VSEBINA 
▪ Izpolnjevanje e-oblike ACS-2 (pred usposabljanjem bo vsak udeleženec dobil dostop do 

enega elektronskega vprašalnika ACS-2). 
▪ Predstavitev slovenske priredbe. 
▪ Predstavitev izvedbe in vrednotenja vprašalnika. 
▪ Kratek oris temeljnih značilnosti razvoja mladostnikov, nasprotij med njihovimi 

potrebami in vedenjem, v povezavi s strategijami spoprijemanja s problemi in 
težavami. 

▪ Kako voditi pogovor z mladostniki o strategijah, ki jih uporabljajo pri spoprijemanju s 
težavami (oblika, vsebina, veščine pogovora). 

▪ Podrobni pregled strategij učinkovitega in neučinkovitega stila spoprijemanja. 
▪ Pristopi, postopki, tehnike za izboljšanje strategij spoprijemanja.  
▪ Izkustvene vaje – učenje spretnosti za učinkovito spoprijemanje s problemi in 

težavami. 
 
Kotizacija usposabljanja ACS-2 je 120 EUR + 22 % DDV (tj. 146,40 EUR). 10 % popusta ima vsak drugi in naslednji, prijavljeni 
iz iste organizacije. Račun vam bomo poslali po končanem usposabljanju. Pripravljen imamo seminarski komplet testa (tj. 
priročnik, 10 vprašalnikov kratke oblike, 10 vprašalnikov dolge oblike, 10 listov za vrednotenje in profil) po 10 % nižji ceni. 
Naročite ga na prijavnici za seminar. 
 
Vsak udeleženec bo prejel gradivo (izročke) in ob koncu potrdilo o udeležbi. Poskrbljeno bo tudi za prigrizke in kavo med 
odmori. Prosimo, pošljite nam izpolnjeno priloženo prijavnico, saj je število udeležencev omejeno. 
 
Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo!                         

Anita Georgieva 



 
 

Prijavnica za udeležbo na usposabljanju  

Spoprijemalno vedenje mladostnikov (ACS-2), 

ki bo 14. marca 2023 
 

Udeleženec/-ka: ______________________________________________________________________________ 

Naročnik (plačnik): ____________________________________________________________________________ 

Naslov: ______________________________________________________________________________________ 

Telefon: __________________                            E-naslov udeleženca: _____________________________________ 

Zavezanec za DDV (ustrezno obkrožite): DA    NE                                            Davčna številka: __________________ 

 

PO POSEBNI CENI ZA UDELEŽENCE USPOSABLJANJA NAROČAMO: 

____ kos Seminarski komplet ACS-2 (tj. priročnik, 10 vprašalnikov kratke oblike 10 vprašalnikov dolge oblike, 

10 listov za vrednotenje in profil) za 95,26 EUR (10 % popust in DDV je že vračunan).    

 

Kotizacijo za udeležbo na usposabljanju, ki znaša 146,40 EUR (120,00 EUR + 22 % DDV) bomo poravnali po 
prejetju računa. Za drugega udeleženca iz iste organizacije priznamo 10 % popusta.  
 
 
 
Podpis udeleženca:  Podpis odgovorne osebe: 

 

 

Datum:  Žig:                        

 

      

 
 
 
 
Podpis udeleženca pomeni privolitev, da Center za psihodiagnostična sredstva, d. o. o. zbrane osebne podatke hrani in obdeluje za izdajo 

potrdil o izobraževanju ter za informacijo plačniku o udeležbi na seminarju. 

 
Prijavnico pošljite na Center za psihodiagnostična sredstva, d. o. o., Litostrojska 44d, 1000 Ljubljana ali 

ali skenirano na usposabljanje@center-pds.si. 


