
 
 
 
 
                                           
     
 
Operacija se delno financira iz Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja 
človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških 
virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.2: Izboljšanje usposobljenosti 
posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju. 
 

Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Most do izobrazbe (UŽU MI) 
 

Za vse, ki se želite vključiti v izobraževanja ali ste že vključeni, pa vam primanjkuje 
temeljnih znanj in spretnosti za lažje obvladovanje nove učne snovi. 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UŽU MI je namenjen manj izobraženim odraslim, ki se želite izobraževati naprej, si 
pridobiti prvi poklic ali zvišati stopnjo izobrazbe ter si tako povečati možnosti zaposlitve oz. 
zvišati kvaliteto življenja.  

 
V programu si boste pridobili temeljno znanje in spretnosti, si povečali motivacijo za 
učenje, pridobili učne tehnike, razvili komunikacijske spretnosti ter se usposobili za aktivno 
vlogo posameznika v družbi.  
 
Posebna ciljna skupina so zaporniki, ki želijo nadaljevati šolanje ali se že izobražujejo. 
 
V letu 2011 smo izvedli program UŽU MI  v Eti Elektroelement. Usposabljanje je trajalo od 
10. maja 2011 do 26.8.2011. V izvedbo so bile vključene samo ženske zaposlene v ETI 
Elektroelement, zato sta učiteljici vsebine prilagodile ciljni skupini. Vsebine iz usposabljanja: 

- Motivacijska delavnica, 
- Možganska telovadba (vaje za boljše delovanje), 
- Zdravje in delovanje človeškega telesa, 
- Prepoznavanje vloge aktivnega državljana, 
- Komunikacija – gradnja odnosov in osebni razvoj, 
- Verbalna in neverbalna komunikacija, 
- Komunikacija in računalnik, 
- Učne tehnike, 
- Zaposlitvene možnosti 1, 
- Zaposlitvene možnosti 2 – spletni naslovi – portali za zaposlitev, 
- Zaposlitvene možnosti – podjetništvo, 
- Zdrava prehrana, 
- Zdrav duh v zdravem telesu, 
- Kje se vidim jutri – načrti za prihodnost (priprave na zaključno slovesnost), 



- Zaključek programa UŽU MI – evalvacija, podelitev potrdil. 
 
Skupina je bila zelo homogena in povezana, močne vezi med udeleženkami usposabljanja 
ostajajo tudi po končanem usposabljanju.Vseh 15 udeleženk je uspešno končalo program in 
prejelo javno veljavna potrdila. 
 
V letu 2012 in 2013 smo izvedli program v ZPKZ Dob. Zanimanje za ta program je bilo v 
zaporu izjemno. Skupno (v obeh izvedbah) smo vključili v zaporu v usposabljanje kar 40 
obsojencev, uspešno je zaključilo usposabljanje UŽU MI 33 obsojencev. 
 
Nekaj vsebin iz usposabljanja UŽU MI v ZPKZ Dob: 

- Uvodno srečanje – o programu UŽU MI, 
- Kaj in kako govorimo, 
- Obdržati zaposlitev, 
- Moj poklic, 
- Zaposlitvene možnosti, 
- E-podpora, 
- Čustvena inteligenca, 
- Zdravje in delovanje človeškega telesa,  
- Osebnostne lastnosti in osebna rast, 
- Življenjepis in vloga, 
- Kako z računalnikom urejamo podatke,  
- Komunikacija in sporočanje, 
- Branje in pisanje kot izziv, 
- Aktivno poslušanje in govorjenje, 
- O možganih (zakaj so moški moški), 
- O možganih (zakaj so ženske ženske), 
- Aktivno državljanstvo, 
- Verbalna in neverbalna komunikacija, 
- Zaključno srečanje. 
 
 
 

 
 


