
 

 
PROGRAM NEON – VARNI BREZ NASILJA  

 
Nadaljevalno usposabljanje  

za izvajalke in izvajalce Programa NEON 
12. in 25. marec 2021, spletna izvedba 

 

VABILO  
 
Spoštovani, 
 
vabimo vas, da se nam 12. in 25. marca pridružite na nadaljevalnem usposabljanju za izvajalke in 
izvajalce, ki v vrtcih, osnovnih šolah in drugih vzgojnoizobraževalnih zavodih izvajate programe NEON. 
Upoštevaje trenutne ukrepe bo usposabljanje potekalo v dveh delih na spletu. 
 
Osrednji temi letošnjega usposabljanja bosta varnost otrok na spletu in spolno vedenje otrok. 
Usposabljanje bo priložnost, da nadgradite svoja znanja in izkušnje o problematiki nasilja in zlorabe 
otrok in izkušnje z izvajanjem NEON programov v vrtcih in osnovnih šolah. Program usposabljanja vam 
predstavljamo v nadaljevanju. 
 
Usposabljanje je namenjeno strokovnim delavcem in strokovnim delavkam, ki ste zaključili 
usposabljanje za izvajanje Programa NEON za preventivo nasilja in zlorabe otrok (za vrtec ali za 
osnovno šolo) in/ali usposabljanja za izvajanje Programa NEON - Varni brez vrstniškega nasilja (za 
osnovno šolo) in izvajate delavnice za otroke in predstavitve za odrasle. 
 
Usposabljanje je brezplačno.  
 
Prijavo za udeležbo na usposabljanju lahko oddate s pomočjo spletne prijavnice, najkasneje do 3. 
marca 2021. Število mest za udeležbo na dogodku je omejeno.  
 
V primeru, da se po oddani prijavi usposabljanja ne boste mogli udeležiti, nam prosimo to sporočite 
najkasneje do 8. marca 2021. 
 
Za dodatne informacije o usposabljanju smo vam na voljo prek e-pošte (jerneja.sibilja@isainstitut.si) 
in telefona (059 016 138). 

 
Vljudno vabljeni. 
Mateja Štirn 
ISA institut 
 
V Ljubljani, 15. 2. 2021 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5BTuOVwln7kmPrssk2PCaBGdTrlW3ohmZwJE5-Ra4b4Auhg/viewform
mailto:jerneja.sibilja@isainstitut.si


 
 

Program 
12. 3. 2021 

13.00 – 13.15 Uvod 

  

13.15 – 14.30 Nevarnosti in tveganja za otroke na spletu 

Robert Tekavec, vodja Oddelka za mladoletniško kriminaliteto, Uprava 
kriminalistične policije 

  

14.30 – 14.40 Kratek odmor 

  

14.40 – 15.25 Izvedba delavnic in drugih preventivnih aktivnosti v času epidemije in šolanja 
na daljavo 
Predstavitev nekaterih praks in Izmenjava izkušenj 

  

15.25 – 15.30 Zaključek srečanja 
 
 

25. 3. 2021 
13.00 – 13.10 Uvod 

  

13.10 – 14.25 Spolno vedenje otrok in tveganja 
mag. Jožica Možina, univ. dipl. psihologinja 

  

14.25 – 15.10 Izpostavljenost otrok in mladih pornografskim vsebinam in vloga odraslih 
Sabina Čepon, psihologinja 

  

15.10 – 15.15 Zaključek srečanja 
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