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Predlog izvedbe Programa NEON 
od vrtca do srednje šole 

 
 
Program NEON – Varni brez nasilja ponuja predlog primarno preventivnih aktivnosti za otroke v vrtcu, 
osnovni in srednji šoli. Predvideva, da se z aktualnimi vsebinami seznanijo in opolnomočijo tudi starši 
in zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih. V nekaterih okoljih se otroci s sporočili in strategijami 
Programa NEON lahko seznanijo v vrtcu in potem ponovno v vseh triletjih v osnovni šoli. To je 
optimalen scenarij za zagotavljanje dobrih rezultatov primarno preventivnih aktivnosti; da delujemo 
procesno, začnemo že v vrtcu in nadaljujemo v osnovni in srednji šoli. 
 
Za sistematično in učinkovito izvedbo Programa NEON predlagamo, da se vsebine izvajajo kot del 
rednih izobraževalnih vsebin, z začetkom v vrtcu in z nadaljevanjem v osnovni in srednji šoli. 
Pomembno je, da imajo otroci, mladostniki in mladostnice možnost ponoviti in prakticirati veščine, s 
katerimi se seznanijo na delavnicah Programa NEON. Za učinkovito preventivo vrstniškega nasilja je 
ključno, da so vanjo aktivno vpeti otroci oz. mladostniki in mladostnice, vsi zaposleni v VIZ in starši. 
Eden ključnih varovalnih dejavnikov je tudi pozitivna klima v skupini oz. oddelku in v vrtcu oz. šoli.  
 
Za uspešno izvedbo Programa NEON je pomembno, da ga izvajajo strokovni delavci in strokovne 
delavke v VIZ, ki uspešno zaključijo usposabljanja za izvajanje posameznih modulov programa. Za 
uspešno in strokovno izvedbo delavnic je namreč potrebno širše znanje in ne le poznavanje scenarijev 
za izvedbo delavnic. 
 
V preteklih letih se je kot dobra praksa izkazalo to, da v vrtcu oziroma šoli oblikujejo tim strokovnih 
delavk in strokovnih delavcev, ki načrtujejo, koordinirajo in izvajajo Program NEON in druge preventive 
aktivnosti v VIZ. Optimalno je, da v timu sodelujejo svetovalne delavke oz. svetovalni delavci in 
učiteljice oz. učitelji, ki poučujejo različne predmete v različnih starostnih obdobjih. Za uspešno 
primarno preventivo nasilja je seveda ključna tudi podpora vodstva vrtca in šole, ki se zaveda, da je 
problematika nasilja aktualna za vse VIZ in zahteva sistematičen in celosten pristop oziroma 
obravnavo. 


