
“ZIPIO DRAUGAI”: 

MOKOMöS DRAUGIŠKAI ĮVEIKTI ŠIUOLAIKINIO PASAULIO 
IŠŠŪKIUS



• Zipio draugai – tai 
programa, skirta 5-7 
metų vaikų socialinių 
ir sunkumų įveikimo 
įgūdžiams ugdyti. 

• Tikima, kad įveikimo 
įgūdžiai, susiformavę 
tokiame ankstyvame 
amžiuje, išliks ir 
paauglyst÷je bei 
suaugus. 



• Programa įgyvendinama 
priešmokyklin÷se grup÷se 
arba pirmose pradin÷s 
mokyklos klas÷se. “Zipio 
draugų” valand÷les veda 
specialų parengimo kursą 
baigę pedagogai.

• Paprastai programa trunka 24
savaites; per savaitę vaikai 
dalyvauja vienoje 45 minučių 
trukm÷s valand÷l÷je.

• Programą sudaro 6 dalys, 
kurias jungia 6 pasakojimų 
ciklas. 



“ZIPIO DRAUGUS” SUDARANČIOS DALYS

1. Jausmai

2. Bendravimas

3. Tarpusavio santykių 
užmezgimas ir 
nutraukimas.

4. Konfliktų sprendimas.

5. Pasikeitimo ir netekties 
išgyvenimas.

6. Įveikiame.



“ZIPIO DRAUGAI” PASAULYJE

• Tarptautinę programos pl÷trą koordinuoja 
Jungtin÷je Karalyst÷je įsikūrusi nevyriausybin÷ 
organizacija Partnership for Children: 

www.partnershipforchildren.org.uk

• Šiuo metu programa “Zipio draugai” 
įgyvendinama 11 šalių. 

• Programoje jau yra dalyvavę daugiau kaip 
120,000 vaikų, ir šis skaičius kasmet auga. 

• “Zipio draugų” efektyvumo įvertinimas atliktas 
jau keliose šalyse. Programą yra patvirtinusi 
Pasaulin÷ sveikatos organizacija bei programoje 
dalyvaujančių šalių vyriausyb÷s.





“ZIPIO DRAUGAI” LIETUVOJE

• Programos pl÷trą Lietuvoje koordinuoja ir 
išskirtines programos vykdymo teises turi NVO 
“Vaiko labui”.

• Programa “Zipio draugai” šiuo metu vyksta 
visose 10 šalies apskričių, 49 rajonuose iš 50.

• Nuo 2000 metų programoje jau yra dalyvavę 
daugiau kaip 47000 vaikų, dauguma jų -
priešmokyklin÷se darželių grup÷se.

• Darbui su programa “Zipio draugai” parengta 
daugiau kaip 1800 pedagogų. 



PROGRAMOS “ZIPIO 
DRAUGAI”EFEKTYVUMO ĮVERTINIMAS

• Palyginus eksperimentinę ir kontrolinę grupes, 
pirmojoje pasteb÷ta reikšmingai išaugusi vaikų 
kompetencija šiose srityse: 

– Bendravimo;
– Užtikrintumo (assertiveness);
– Savikontrol÷s;
– Empatijos. 

• Eksperimentin÷je grup÷je reikšmingai sumaž÷jo 
eksternalizavimo ir hiperaktyvaus elgesio, nors 
reikšmingų internalizavimo pokyčių nepasteb÷ta.



PROGRAMOS “ZIPIO DRAUGAI” 
EFEKTYVUMO ĮVERTINIMAS (tęsinys)

• Žymiai padid÷jo programoje dalyvavusių vaikų 
naudojamų įveikimo strategijų skaičius.

• Dažniau naudojamos tapo naudingos įveikimo 
strategijos, pvz.: 
– ‘Atsiprašiau arba pasakiau tiesą’,
– ‘Pasikalb÷jau su draugu’,
– ‘Pamąsčiau apie tai’
– ‘Bandžiau atsipalaiduoti ir išlikti ramus’,

• Rečiau naudojamos tapo  mažiau naudingos strategijos, 
pvz.: 
– ‘Smarkiai įsiutau’, 
– ‘Kramčiau nagus’,
– ‘R÷kiau ar spiegiau’



ADAPTACIJOS MOKYKLOJE TYRIMAS

• Eksperimentin÷s grup÷s vaikai žymiai geriau prisitaik÷ 
prie mokyklos aplinkos. Šis skirtumas pasteb÷tas tiek 
elgesio, tiek emociniame lygmenyje.

• Eksperimentin÷ grup÷ žymiai pozityviau pri÷m÷ naują -
mokyklos - aplinką. 

• Kontrolin÷ grup÷ tur÷jo daugiau bendravimo, 
savireguliacijos, mokymosi ir drausm÷s problemų. 

• Eksperimentin÷ grup÷ naudojo žymiai daugiau tinkamų 
problemų sprendimo būdų (pvz., atsiprašyti, paprašyti 
pagalbos).

• Eksperimentin÷ grup÷ naudojo daugiau įvairių sunkumų 
įveikimo būdų nei kontrolin÷ grup÷.



ILGALAIKIO “ZIPIO DRAUGŲ” POVEIKIO 
TYRIMAI

• Lietuvoje atliktas tyrimas nustat÷, kad 
dalyvavimo programoje metu atsiradę teigiami 
socialinių įgūdžių ir probleminio elgesio pokyčiai 
išliko ir pra÷jus metams po programos pabaigos. 

• Norvegijoje neseniai prad÷tas penkerių metų 
trukm÷s tyrimas sieks įvertinti pokyčius dar 
ilgesniame laikotarpyje po programos pabaigos. 



“Vaiko labui”,
Jakšto 9, Vilnius
www.vaikolabui.lt


