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Generalinis programos „Zipio draugai“ 
rėmėjas Lietuvoje – prekybos tinklas    
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Lietuvoje abi programas įgyvendina  

PFC priklauso abiejų programų autorių teisės. 
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  ŠMM pritaria ir palaiko abiejų programų 
         įgyvendinimą ugdymo įstaigose. 



Programa „Zipio draugai“ 
Vaiko labui, 2015 
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100.000 
programos dalyvis Lietuvoje 

 sudalyvavo joje 2012 metais Kaune. 

Joje jau yra dalyvavę ≈ 150.000 vaikų, 
Lietuvoje pradėta įgyvendinti 2000 metais.  

  darbui programoje paruošti ≈4.000 pedagogų. 



Pirmaisiais programos „Zipio draugai“ 
įgyvendinimo metais Lietuvoje joje dalyvavo: 
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314 vaikų,   
30 pedagogų 
iš 11 Vilniaus ikimokyklinio ugdymo įstaigų. 

Pastaruoju metu programoje kasmet  dalyvauja:  

~ 14-15 tūkstančių vaikų,   
~ 750-800 pedagogų, 
~ 450-500 ugdymo įstaigų. 

Vaiko labui, 2015 
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Programa „Zipio draugai“ įgyvendinama: 

Programoje dalyvauja ir  
specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintys vaikai. 

  



Šiais mokslo metais programoje dalyvauja:  

389 vaikai ir 22 pedagogai 

iš 17 ugdymo įstaigų. 

Programoje yra dalyvavę ≈3.000 apskrities vaikų,  
įgyvendinti programą paruošti  105 pedagogai. 

Vaiko labui, 2015 6 

Alytaus apskritis įsijungė  
į programą „Zipio draugai“ 
septintaisiais jos įgyvendinimo 
Lietuvoje metais 
 (2006 – 2007 mokslo metais) 
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„Drevinuko“ mokykla-darželis  

nuo 2006 - 2007 mokslo metų  

tapo programos „Zipio draugai“  

metodiniu centru Alytaus apskričiai.  

Alytaus apskrities pedagogams įgyti 

programos pedagogo kvalifikaciją padeda  

5 psichologai-programos konsultantai.  

Vaiko labui, 2015 



Programa „Zipio draugai” pasaulyje 
Vaiko labui, 2015 
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Šiuo metu programą įgyvendina 33 pasaulio valstybės 



Vaiko labui, 2014 
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1.000.000 
programos 

vaikas 
sudalyvavo joje 

Brazilijoje  
2014  

metais 
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Programos poveikis vaikų emocinei sveikatai, 
elgsenai ir gebėjimams įveikti sunkumus (Airija, 2008 – 2009) 

Programa „Zipio draugai”: 
vėliausieji tyrimai 

Programos „Zipio draugai” poveikis joje 
dalyvavusiems vaikams (Lietuva, 2012) 

Programos poveikis vaikų psichikos sveikatai ir 
sunkumų įveikimo gebėjimams (Norvegija, 2007 – 2011) 

Vaiko labui, 2015 



Ar keičiasi mūsų vaikai? 
Ar paveikios prevencinės programos? 

2014 – 2015 mokslo metai – 

15-tieji programos „Zipio draugai”  
metai Lietuvoje 
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Vaiko labui, 2015 
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Pasaulio sveikatos organizacijos Europos biuro  
Tarptautinė mokyklinio amžiaus vaikų 

gyvensenos ir sveikatos studija  
 (HBSC -Health Behaviour in School-aged Children) 

Vaiko labui, 2015 
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Mokiniai, kurie dažnai patyrė patyčias mokykloje  
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Mokiniai, kurie dažnai tyčiojosi iš kitų mokinių 
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Mokiniai, kurie dažnai patyrė patyčias mokykloje, 
pagal Lietuvos savivaldybes, 2014 m.  
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Mokiniai, kurie patys dažnai tyčiojosi iš kitų 
mokinių, pagal Lietuvos savivaldybes, 2014 m.  
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Mokiniai, kurie dažnai patyrė kitų mokinių 
patyčias mokykloje 
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1994 – 40,60%;  1998 – 40,20%;  2002 – 34,30%;  2006 – 27,25%;  2010 - 25,90%;  2014 – 29,45%  

Lietuva, 1994-2014  



Vaiko labui, 2015 
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Mokiniai, kurie dažnai tyčiojosi iš kitų 
mokinių mokykloje 

Lietuva, 1994-2014  
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1994 – 34,10%;   1998 – 34,70%;   2002 – 33,95%;   2006 – 23,45%;   2010 - 21,20%;   2014 – 22,55%  18 



Pasaulio sveikatos organizacijos Europos biuro  
Tarptautinė mokyklinio amžiaus vaikų 

gyvensenos ir sveikatos studijos 
padaryti apibendrinimai: 

 Abiejų patyčių apraiškų dažnis Lietuvos mokyklose         
nuo 1994 m. iki 2014 m. reikšmingai sumažėjo                        
ir pastaruoju dešimtmečiu kinta neženkliai.  

 Lyginant su kitomis šalimis, patyčių dažnis Lietuvos 
mokyklose kol kas lieka didžiausias.  

 Mokiniai  Lietuvoje pradeda aiškiau identifikuoti patyčias.   

 Pastaruoju metu mokiniai pradeda skųstis                           
ir patyčiomis virtualioje erdvėje.  

19 Vaiko labui, 2015 
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DVEJŲ METŲ ANKSTYVOSIOS PREVENCIJOS  

PROGRAMA 5-9 METŲ VAIKAMS 
 

    „ZIPIO DRAUGAI“  (I DALIS)                     „OBUOLIO DRAUGAI“ (II DALIS) 
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Programos „Zipio draugai“ perspektyvos ir planai  



Programos „Zipio draugai“ perspektyvos ir planai  
prof. Brian Mishara, 

mokslininkų komandos 

kūrusios programą „Zipio draugai” vadovas,  

finansuojamas Kanados vyriausybės, 

kuria „Zipio draugų” analogą -  

programą skirtą  8-11 metų vaikams. 

Mes tikimės, kad Lietuva bus viena iš šalių, kuriai bus pasiūlyta 
šią programą išbandyti, o vėliau ir įgyvendinti.  

Vaiko labui, 2015 
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Programos „Zipio draugai“ perspektyvos ir planai  

Vaiko labui, 2015 

Programos kūrėjai PFC kuria ir plėtoja 
segmentą skirtą tėvams ir vaikams 

„Zipis  namie“  

Brošiūrą:  „Programa „Zipio draugai“  

„Zipio draugų” užduotys vaikams su tėvais  

„Zipio draugai“. Mano užduotėlių sąsiuvinis“  

Elektroninės pratybų sąsiuvinių versijas:  

Lietuvoje turime -  



Programos „Zipio draugai“ perspektyvos ir planai  
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Programos kūrėjai PFC sukūrė 
ir šiuo metu derina galutinę versiją 

programos „Zipio draugai“  
metodikos priedo  

specialiųjų poreikių turintiems vaikams 



Daugiau informacijos apie  
programą „Zipio draugai“ 

rasite 

Vaiko labui”, 2015 24 

 www.vaikolabui.lt 

ir anglų kalba 

www.partnershipforchildren.org.uk 



 
INTERNATIONAL CONFERENCE: 

EFFECTIVENESS OF EARLY PREVENTION IN ENHANCING PSYCHOLOGICAL 
STRENGTH AND COPING SKILLS IN YOUNG CHILDREN 

International early prevention programme Zippy’s Friends 
10 years of activity in Lithuania -  Vilnius, 12-13 November 2009 

Ačiū už jūsų dėmesį   

VšĮ „Vaiko labui“  


