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Programos 

skirtos ugdyti vaikų socialinius ir 

emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus:

moko vaikus suprasti jausmus ir apie juos kalbėti, 

įdėmiai išklausyti, susidraugauti ir išsaugoti draugystę;

kreiptis pagalbos ir padėti aplinkiniams, įveikti 
vienišumą, atstūmimą, patyčias ar priekabiavimą, spręsti 

konfliktus;

lengviau išgyventi pasikeitimus ir netektis.

Padeda užkirsti kelią įvairių priklausomybių, patyčių, 

(auto)destruktyvaus elgesio atsiradimui ir gerina 

bendrą emocinę vaiko savijautą



2018 kovo 15-17 d.d.

programos „Zipio draugai“ pedagogų – konsultantų padėjėjų kvalifikacijos 

tobulinimo seminaras

„Tarptautinė programa „Zipio draugai“ specialiųjų 

ugdymosi poreikių turintiems vaikams “ 

Vilniaus apskrities 

konsultantų padėjėjos ir 

VšĮ „Vaiko labui“



Programos „Zipio draugai“ PRIEDAS, 

skirtas pedagogams, dirbantiems su 

specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais 

vaikais 

Programą „Zipio draugai“ ir jos PRIEDĄ sukūrė 

Partnership for Children (JK)

PRIEDAS yra taikomas Anglijoje ir Lietuvoje

2017-2018 m.m. Šiauliuose ir Vilniuje vyko 

pilotinis PRIEDO išbandymas, kuriame dalyvavo 12 

ugdymo įstaigų, 118 vaikų ir 17 pedagogų. Tarp jų 

buvo 5 Vilniaus miesto ugdymo įstaigos

2018-2019 m.m. visų apskričių pedagogai taikyti 

programos PRIEDĄ bus ruošiami pagal 14 akad.val. 

programą Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Vilniuje



Programos „Zipio draugai“ įgyvendinimas 

SUP grupėse ar grupėse, kuriose yra SUP 

turintys vaikai (įtraukiojo ugdymo grupėse)



Programoje yra dalyvavę ≈ 194 000 vaikų

Paruošta ≈ 4 700 pedagogų

Iš jų Vilniaus apskrityje ≈ 60 000 vaikų, 

≈ 1 400 pedagogų

2017-2018 m.m. 

Vilniaus apskrityje programoje dalyvauja 

168 ugdymo įstaigos

5 700 vaikų

275 pedagogai

Trumpoji statistika



KUR BESIŽVALGYTUME – VISUR    

ATRANDAME ZIPIO VARDĄ

JIS PADEDA UŽAUGTI MŪSŲ VAIKAMS...

-Maksim:

„O, tai čia tie 

vitaminai, kurie 

padeda mano sesei, 

mama sakė, kad ji 

nuo jų bus TOBULA“

-Rustė: 

„Mano ir 

broliuko 

vežimėlis, 

aš jau 

sena 

Zipio 

draugė“



KELIAUTI...

GAMINTI IR 

SKANAUTI...

Zipio azijos tacos 

ir Zipio pyragas

PASILEPINTI...



DŽIAUGTIS, ATRADUS JĮ 

LIETUVOS AUKSE – GINTARE...

KNYGŲ MUGĖJE 

NELIKO 

NEPASTEBĖTA 

KNYGA...



„ZIPIO DRAUGŲ“ PROGRAMA,

MES JOJE IR JI MUMYSE –

TAI JAU NEATSIEJAMA MŪSŲ 

GYVENIMO DALIS, KURI MUS DŽIUGINA, 

PAKYLĖJA, ĮKVEPIA KŪRYBAI...

Vilniaus miesto ir apskrities 

programos „Zipio draugai“ 

konsultantų padėjėjos




