
Būkime draugais
Prevencinės programos ikimokykliniame ir pradiniame mokykliniame ugdyme: 
„Zipio draugai“      „Obuolio draugai“      „Įveikiame kartu“ 

Pranešimą parengė VšĮ „Vaiko labui“ 
direktorė Aurelija Okunauskienė
ir programų koordinatorė Milda Novickė



Programų tikslai

• Tikima, kad dar vaikystėje įgyti gebėjimai, 
pasitarnaus patyčių, priklausomybių ir 
(auto)destruktyvaus elgesio prevencijai

• Programose dalyvavusių vaikų tyrimai 
patvirtina  kūrėjų lūkesčius, kad šios 
programos turi ilgalaikį poveikį – net iki 
paauglystės.

Pagrindinis tikslas, kurį kelia 
prevencinės programos „Zipio 
draugai“, „Obuolio draugai“ ir 
„Įveikiame kartu“ - padėti 
vaikams įgyti socialinių bei 
emocinių sunkumų įveikimo 
gebėjimų. 



Programa „Zipio draugai“ Lietuvoje pradėta 
įgyvendinti 2000 metais, Vilniaus mieste

2000

11 mokyklų
30 pedagogų, 
314 vaikų



Nuo 2006 metų programa „Zipio draugai“ apima 
visą Lietuvoje

Kasmet apie
500 mokyklų, 
800 pedagogų 
15.000 vaikų

nuo 2006



Programoje „Zipio draugai“ yra dalyvavę:

• Programa įgyvendinama ikimokyklinio ir 
bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinėse 
grupėse, pirmosiose klasėse ir prailgintos 
dienos grupėse, DF centruose, globos 
namuose ir vaikų dienos centruose

• Programa skirta skirtingų gebėjimų 6-7 metų 
vaikams, 

• Dalyvauti programoje sudarytos  sąlygos ir 
specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems 
vaikams.

• daugiau nei 175 tūkstančiai vaikų
• programos kvalifikaciją yra įgiję:

• 4.385 pedagogai
• 64 konsultantai-psichologai
• 88 konsultanto padėjėjai-

pedagogai



Programa „Zipio draugai“
Lietuvoje įgyvendinama lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis

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



Programa „Zipio draugai“ 
Alytaus apskrityje



2005 Alytaus
apskritis įsijungė 
į programą

Programoje yra dalyvavę
• daugiau nei 4 tūkstančiai vaikų;
• programos kvalifikaciją yra įgiję:

- 121 pedagogas;
- 4 konsultantai-psichologai;
- 2 konsultanto padėjėjai-pedagogai

Alytaus miesto Pedagoginė 
psichologinė tarnyba 
aktyviai prisideda prie 
programos plėtros ir 
kokybės palaikymo.

„Drevinuko“ mokykla-darželis 2006 
metais tapo programos metodiniu 
centru Alytaus apskričiai ir vykdo 
programos metodiniam centrui 
priskirtas funkcijas.



Programa „Zipio draugai“ pasaulyje



1.000.000
Zipio

pasaulyje

draugų

2014



• Programa „Obuolio draugai“ 
Lietuvoje pradėta įgyvendinti 2013 
metais.

• Programa pirmą kartą buvo 
išbandyta Brazilijoje 2007 metais. 
Vėliau prie jos prisijungė Norvegija, 
Olandija ir Danija

• Lietuva buvo 5-toji valstybė 
pasaulyje, įsijungusi į programą 
„Obuolio draugai“



Programa „Obuolio draugai“ Lietuvoje



Programoje „Obuolio draugai“ yra dalyvavę:

• Programa įgyvendinama bendrojo ugdymo 
mokyklų pradinėse klasėse, prailgintos dienos 
grupėse, daugiafunkciuose centruose, globos 
namuose ir vaikų dienos centruose

• Programa skirta skirtingų gebėjimų 7-9 metų 
vaikams, 

• Programa kol kas įgyvendinama tik 
valstybine kalba.

• daugiau nei 20 tūkstančiai vaikų
• programos kvalifikaciją yra įgiję:

• 885 pedagogai
• 22 konsultantai-psichologai



Programa „Obuolio draugai“ Alytaus apskrityje

• Alytaus miesto Pedagoginė 
psichologinė tarnyba 
aktyviai prisideda prie 
programos plėtros ir 
kokybės palaikymo

• Nuo programos pradžios
apskrityje, „Drevinuko“ 
mokykla-darželis yra
programos metodinis
centras Alytaus apskrityje.

• 2014 apskritis įsijungė į 
programą

• Programoje yra dalyvavę

• kiek mažiau nei 600 vaikų;

• programos kvalifikaciją yra 
įgiję:

- 28 pedagogai;

- 2 konsultantai-psichologai



Programa „Obuolio draugai“ pasaulyje

Lietuva
Olandija

Norvegija

Anglija
Airija

Brazilija



Programa „Įveikiame kartu“

Lietuvos mokslininkų ir praktikų 
komanda  sukūrė  programą 2005 
metais. Visos autorinės teisės 
priklauso VšĮ „Vaiko labui“

• Programa įgyvendinama nuo 
2006 metų

• 2.312 pedagogų, socialinių 
pedagogų ir/ar psichologų yra 
parengti įgyvendinti programą

• Programa įgyvendinama tik
Lietuvoje



Programa 
„Įveikiame kartu“ 

kasmet dalyvauja:
≈ 3,5 tūkstančio vaikų;
≈ 200 pedagogų;
≈ 110 ugdymo įstaigų;
4-6 konsultantai-psichologai 

veda mokymus. Programa 
įgyvendinama 
valstybine kalba ir 
yra skirta 8-11 metų 
vaikams

Programa įgyvendinama visose 
apskrityse bendrojo ugdymo mokyklų 
2-4 klasėse, prailgintos dienos 
grupėse, daugiafunkciuose centruose, 
globos namuose ir vaikų dienos 
centruose. 
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