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programą „Obuolio draugai“ inicijavo ir sukūrė  

Nacionalinė konferencija „Emocinis intelektas švietimo sistemoje” 



 – padėti vaikams iš(si)ugdyti socialinių ir emocinių sunkumų 
įveikimo gebėjimų, siekiant pagerinti jų emocinę savijautą. 

(1 d.)   (2 d.)  

Tarptautinė dvejų metų ankstyvosios prevencijos programa:  

Nacionalinė konferencija „Emocinis intelektas švietimo sistemoje” 

,  
nes ugdo jo asmeninę, socialinę bei komunikavimo kompetencijas,  
kurios padeda palaikyti gerą vaiko emocinę savijautą.  

Padeda kurti saugų draugišką mikroklimatą ugdymo įstaigoje,  
o programa „Obuolio draugai“  daro teigiamą įtaką vaiko 
akademiniams pasiekimams. 
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atpažinti savo ir kitų jausmus, apie juos kalbėti; 

atjausti kitą (empatijos); 

susidraugauti ir išsaugoti draugystę; 

įveikti nerimą, nusivylimą, vienišumą, 
atstūmimą ar priekabiavimą; 

kreiptis pagalbos ir padėti aplinkiniams; 

spręsti konfliktus ir priimti tinkamą sprendimą 
sudėtingose situacijose; 

aiškiai pasakyti tai, ką nori pasakyti ir įdėmiai 
išklausyti kitą; 

lengviau išgyventi pasikeitimus ir netektis                
bei prie jų prisitaikyti. 
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I dalis   Jausmai   Jausmai 

II dalis   Bendravimas   Bendravimas 

III dalis 
  Tarpusavio santykių 
užmezgimas ir 
nutraukimas 

  Draugystė 

IV dalis   Konflikto sprendimas   Problemų sprendimas 

V dalis 
  Pasikeitimo ir netekties 
išgyvenimas 

  Pokyčiai 

VI dalis   Įveikiame   Mes galime įveikti 
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ikimokyklinio ugdymo mokyklų PU grupėse; 

bendrojo ugdymo mokyklų pirmosiose klasėse; 

globos namuose ir  vaikų dienos centruose; 

pailgintos dienos grupėse. 

 

bendrojo ugdymo mokyklų pradinėse klasėse; 

globos namuose ir  vaikų dienos centruose; 

pailgintos dienos grupėse. 
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Lietuvoje įgyvendinama lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis. 

98% lietuvių kalba                   1 % lenkų kalba                    1 % rusų kalba  

Dalyvauti programoje „Zipio draugai“ sudarytos  sąlygos        
ir specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems vaikams.  
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2000 
nuo 2006 

 11 mokyklų, 30 pedagogų, 314 vaikų 

 500 mokyklų, 800 pedagogų, 15.000 vaikų 

Lietuvoje pradėta įgyvendinti 2000 metais 
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Lietuvoje pradėta įgyvendinti 2012 metais 

Kitais mokslo metais bus įgyvendinama:  
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šiuo metu įgyvendinama 31 šalyje 

 

įgyvendinama Anglijoje, Brazilijoje,  
Airijoje, Olandijoje, Norvegijoje ir Lietuvoje 
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 įgyvendinimui ugdymo įstaigose 
pritaria ir jį palaiko  ŠMM 

 
 
 

prekybos tinklas nuo 2007 metų yra generalinis 
programos „Zipio draugai“ rėmėjas Lietuvoje.  
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Programa „Zipio draugai“ 2008 metais buvo 
įtraukta į LR Nacionalinę smurto prieš vaikus 
prevencijos ir pagalbos vaikams programą. 



Daugiau informacijos apie programas 
 „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ rasite 

 www.vaikolabui.lt 
 

ir anglų kalba 
www.partnershipforchildren.org.uk 
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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“  


