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Lietuvos plotas 65,3 km2  

 Lithuania is bigger when 
       - Belgium 
       - Denmark 
       - Netherlands 
   and 7 others Europe’s states 

  

 

Lietuva viena iš 28 EU 
sąjungos narių nuo 2004 

 

Čia gyvena 3,2 mln. 
gyventojų; 
82% jų yra lietuviai,  
po  7 % - lenkai ir rusai. 

 Lietuvoje yra daugiau 
gyventojų nei  
        -Estijoje 
       - Latvijoje 
and in 4 others Europe’s states 
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- lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis; 
- programoje yra dalyvavę virš 113 tūkst. vaikų; 
- paruošta 3,5 tūkst. pedagogų; 
- 64 trainers.  

 
  

 

For the best interest of the child 

www.vaikolabui.lt 
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2000 2012 

 11 schools, 30 teachers, 314 children 

 

 472 schools, 759 teachers, 13.415 children 



 

 

Steigėjai  

Programos „Zipio draugai“  

įgyvendinimo modelis Lietuvoje 

Valdyba 

Vaiko labui 

Ekspertai 

 

 

Konsultantas 
Konsultanto 
padėjėjas 

Zipio draugų pedagogas  

Metodinis 
centras 

Zippy’s Friends International Workshop , 24 – 27th September, 2012 



6 Vaiko Labui, 2012 

Zippy’s Friends International Workshop , 24 – 27th September, 2012 

Turime tris lėšų šaltinius: 

1. generalinio programos rėmėjo parama – prekybos tinklas 
(apie ¼ visų programos įgyvendinimo išlaidų); 
 
 2. dalyvių mokesčiai ir/ar teikiamų paslaugų pajamos ( 3/4);  
 
3. projektinės lėšos (nežymi dalis).  
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Didysis iššūkis - surasti finansavimą ir 
garantuoti jo stabilumą. 

Challenge No 1- įgyti tėvų pasitikėjimą programa. 

Challenge No 2- įgyti švietimo politikų pasitikėjimą 
programa. 

Challenge No 2- pakeisti dalies pedagogų požiūrį į 
vaiką bei sunkumų įveikimo plėtotės strategijas. 
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: 

(1)

     Pedagogai pradėjo geriau 
        - suprasti vaikų socialinių gebėjimų  
ir sunkumų įveikimo gebėjimų ugdymosi būdus;  

       - pažinti vaikus, girdėti, ką ir kaip jie sako,  
ką jaučia, apie ką samprotauja; 

Pedagogai įvaldė visą eilę vaikų socialinių ir 
sunkumų įveikimo plėtojimo strategijų ir pradėjo 
jas taikyti gebėjimų ne tik valandėlių metu, taip pat 
ir su jaunesniais vaikais. 
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: 

(2)

Ugdymo priemonių ir vadovėlių autoriai 
atkreipė didesnį dėmesį į vaikų socialinių gebėjimų ugdymą 
ir  įtraukė tai į rengiamas priemones ir vadovėlius.  

Universitetai įtraukė informaciją apie prevencines programas 
 į pedagogų rengimo studijas. 

Švietimo strategai atkreipė dėmesį ne tik į prevencijos 
problemas, bet ir į vaikų patiriamus sunkumus,  
išgyvenamas kritines situacijas. 
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: 

(3)

Tėvai pradėjo domėtis  
bei pasitikėti prevencinėmis programomis,  
pradėjo suprasti jų reikšmę vaiko emocinei 
savijautai ir gerovei.  

Padidėjo tėvų emocinis raštingumas. 

- 

; 

Vaiko Labui, 2012 

  Pagerėjo mikroklimatas visoje ugdymo įstaigoje,  
  labiau susitelkė ugdymo įstaigos bendruomenė. 
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        „Zipio draugai" ir toliau bus įgyvendinami  

         ir turės panašų dalyvių skaičių, kurių didžioji dalis taps „Obuolio 
draugais“; 

         „Zipio draugų" tęsinys  „Obuolio draugai“ bus diegiamas ir 
tobulinamas, siekiant šios programos efektyvumo bei kokybės; 

        sieksime, kad programos įgyvendinime vienu ar kitu būdu dalyvautų 
visa ugdymo įstaigos bendruomenė; 

        sieksime, kad programos pedagogai įsitrauktų į platesnius judėjimus 
prieš patyčias, prieš smurtą ir kt., siekiant emocinės vaikų gerovės; 

(1) 
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(2) 

        nepamiršime rūpintis „Zipio draugai" dalyviais- 
    naujais ir „seniais” pedagogais, konsultantų padėjėjais, konsultantais –  

   kelsime jų kvalifikaciją: 
           rengsime jiems mokymus,  
           konsultuosime ir  
           leisime jiems leidinius; 
                 
        stiprinsime savo metodinius centrus ir plėsime jų funkcijas, 
drauge įgyvendindami ir plėtodami programą;  
 
        didinsime programos savanorių būrį 
         
        būsime aktyvus tarptautinės Zipio draugų bendruomenės narys. 
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(1) 

1. Profesionaliai sukurta ir ekspertų įvertinta 
programos metodika, pelniusi mokslininkų ir 
praktikų pripažinimą;  

3. Lietuvoje sukurta unikali programos 
 įgyvendinimo bei paramos pedagogams sistema; 
 

2. Pasidalinta lyderystė įgyvendinant  „Zipio draugus”:  
sėkmingas programos vykdytojų  „Vaiko labui”,  
konsultantų-psichologų ir pedagogų bendras komandinis darbas.  
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(2) 

4. Pastovus sistemingas kokybės  
užtikrinimas, kurį siejame 
 su programos vykdytojų  
motyvacijos ir kvalifikacijos palaikymu;  

6. Nedideli dalyvavimo programoje kaštai 
ugdymo įstaigoms ir/ar pedagogams; 

5. Švietimo ir mokslo ministerijos pritarimas programai, jos 
palaikymas bei rekomendacija for kindergartens ją įgyvendinti;  

7. Alternatyvių analogiškų lygiaverčių programų 
   šiai amžiaus grupei trūkumas/nebuvimas. 
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