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Ruošiantis dirbti pagal šią programą, Ruošiantis dirbti pagal šią programą, 
mok÷m÷s atpažinti, atrasti visus žmogui mok÷m÷s atpažinti, atrasti visus žmogui 
būdingus jausmus savyje, kad gal÷tume būdingus jausmus savyje, kad gal÷tume 
išmokti pad÷ti vaikams, kuriems atsiv÷rus išmokti pad÷ti vaikams, kuriems atsiv÷rus 

arba atvirkščiai užsidarius, tiesiog arba atvirkščiai užsidarius, tiesiog 
nežinodavai, ką daryti.nežinodavai, ką daryti.



“Noriu kiekvieną pamilti taip, kaip myliu “Noriu kiekvieną pamilti taip, kaip myliu 
savo sūnų, tam, kad suprasčiau; kad savo sūnų, tam, kad suprasčiau; kad 

pad÷čiau nebijoti jausti, kalb÷tis apie savo pad÷čiau nebijoti jausti, kalb÷tis apie savo 
išgyvenimus; pasitik÷ti savimi; toleruoti išgyvenimus; pasitik÷ti savimi; toleruoti 
savo ir kitų jausmus; nepraeiti pro liūdintį savo ir kitų jausmus; nepraeiti pro liūdintį 
bendraamžį; pad÷ti susimąstyti ką, kaip ir bendraamžį; pad÷ti susimąstyti ką, kaip ir 
kod÷l daro; skatinti ieškoti būdų pad÷ti kod÷l daro; skatinti ieškoti būdų pad÷ti 

sau pasijusti geriau neįskaudinant sau pasijusti geriau neįskaudinant 

šalia esančio.” šalia esančio.” 





Darbui šioje programoje reikiaDarbui šioje programoje reikia

•• Noro pad÷ti vaikui Noro pad÷ti vaikui 

•• Aiškios, konkrečios motyvacijos Aiškios, konkrečios motyvacijos 

•• Kompetencijos Kompetencijos 

•• Savivokos Savivokos 

•• SupratingumoSupratingumo

•• AtsakingumoAtsakingumo





Programa „Zipio draugai“ Programa „Zipio draugai“ ––
tai ramstis kasdieniame tai ramstis kasdieniame 

pedagogo darbepedagogo darbe

Paprasti ir aiškūs tiek vaikams, Paprasti ir aiškūs tiek vaikams, 
tiek pedagogams metodai, būdai tiek pedagogams metodai, būdai 

bei priemon÷s bei priemon÷s 



Atrasti kelią ir atverti vaiko širdįAtrasti kelią ir atverti vaiko širdį







Vaikai ima suvokti, Vaikai ima suvokti, 
kad nieko nedaryti arba nesakyti kad nieko nedaryti arba nesakyti ––

n÷ra gera išeitis n÷ra gera išeitis 

Vaikai gerai jaučiasi prašydami Vaikai gerai jaučiasi prašydami 
pagalbospagalbos

Vaikai randa tinkamas išeitis ne tik Vaikai randa tinkamas išeitis ne tik 
sau, bet ir draugamssau, bet ir draugams







T÷vai pastebi pokyčius T÷vai pastebi pokyčius 
savo vaikuosesavo vaikuose

•• AtviresniAtviresni

•• Dažniau pasipasakoja apie savo b÷dasDažniau pasipasakoja apie savo b÷das

•• Problemas sprendžia kalb÷damiesiProblemas sprendžia kalb÷damiesi

•• Ieško ir aptaria išeitis iš įvairių situacijųIeško ir aptaria išeitis iš įvairių situacijų

•• Išmoksta klausytisIšmoksta klausytis

•• Išgirsta, kas yra sakomaIšgirsta, kas yra sakoma

•• Drąsiai išsako savo nuomonęDrąsiai išsako savo nuomonę







Maži vaikai ir programa Maži vaikai ir programa 
“Zipio draugai”“Zipio draugai”

•• Pagail÷ti draugoPagail÷ti draugo

•• PaguostiPaguosti

•• ApsikabintiApsikabinti

•• Prašyti pagalbosPrašyti pagalbos

•• Išgirsti kitąIšgirsti kitą

•• Pasitik÷ti savimiPasitik÷ti savimi









Nor÷damas kažką svarbaus Nor÷damas kažką svarbaus 
perteikti kitiems, pirma turi suprasti perteikti kitiems, pirma turi suprasti 

ir išmokti patsir išmokti pats
•• NevertintiNevertinti

•• Išklausyti ir pad÷koti už mintisIšklausyti ir pad÷koti už mintis

•• Susitvardyti Susitvardyti 

•• Aiškiai reikšti savo mintisAiškiai reikšti savo mintis

•• Susivokti savo jausmuoseSusivokti savo jausmuose

•• Geb÷ti įvardinti savo jausmusGeb÷ti įvardinti savo jausmus

•• Išmokti išgyventi gyvenimo pasikeitimusIšmokti išgyventi gyvenimo pasikeitimus



Programa “Zipio draugai” Programa “Zipio draugai” –– tai tai 
galimyb÷galimyb÷

•• Išmokti bendrautiIšmokti bendrauti

•• Išmokti pajaustiIšmokti pajausti

•• Išmokti suprastiIšmokti suprasti

•• Gyventi taip, kad būtų gera pačiam sau ir Gyventi taip, kad būtų gera pačiam sau ir 
tiems, kurie šaliatiems, kurie šalia



Ačiū Ačiū 
už už 

d÷mesįd÷mesį


