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sledite nam na druzbenih omrezjih:

obiscite nase spletno mesto:



Z inovativnim in digitalnim sistemom 
usposabljanja si prizadevamo zman-
jšati število nesreč pri delu.

Upp Games je aplikacija za mobilne 
naprave, s katero se lahko naučite ali 
izboljšate svoje znanje in spretnosti o 
zdravju in varnosti pri delu na višini.

Osebe vključene  usposabljanje in VZD 
mentorji/trenerji v gradbeništvu.

Prepoznavanje nevarnosti in 
tveganj pri delih na višini.

Usposabljanje za tehnike preprečevanja 
nevarnosti oziroma nastanka nesreč in 
poškodb pri delu na višini.

Poučevanje trenerjev gradbenega 
sektorja o uporabi aplikacije.

Ocenjevanje VZD spretnosti 
pripravnikov/mladih/gradbenih delavcev, 
ki šele vstopajo v gradbeništvo. 

Uporabni priročnik za pomoč pri načrtovanju 
procesa VZD usposabljanja. 

Guía práctica de las necesidades de Seguridad y 
Salud en trabajos en altura

Aplikacija z resničnostnimi igrami za 
mobilne naprave.

Vodnik za VZD trenerje/mentorje o 
uporabi aplikacije.

Predlog za priznavanje znanj, spretnosti in 
kompetenc pridobljenih v skladu z evropskim 
okvirom in priporočili. 

Tradicionalni sistemi usposabljanja za 
preprečevanje nevarnosti pri delu niso zelo 
učinkoviti pri delavcih z nižjimi kvalifikacijami in 
med migranti.

Nova aplikacija Upp Games tako obsega 
resničnostno igro za mlade in tiste, ki šele vstopajo 
v  gradbeništvo, da se naučijo ali osvežijo ukrepe 
in tehnike preprečevanja nesreč in poškodb pri 
delu na višini s pomočjo praktičnega usposabljanja 
in virtualne izkušnje.

Migranti in delavci z nižjimi 
kvalifikacijami po SOK.

Mladi in druge osebe, ki so 
zainteresirani za vključitev 
v gradbeni sektor. 

Po podatkih Evropske 
unije se v gradbenem 
sektorju zgodi več kot 
46% smrtnih padcev 
med delovnim časom, 
pri delu.

trenutno... upp games...

revolucija pri ucenju 
in usposabljanju...

zakaj?

komu?

kako?
...Učenje je lahk o  tudi igra!


