Tarptautinės programos „Zipio draugai“ tikslas – padėti 5–7 metų vaikams įgyti
socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės
savijautos.
Programa „Zipio draugai“ moko vaikus, kaip įveikti kasdienius sunkumus, suvokti ir kalbėti apie
savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti.
Programa padeda pedagogams tobulinti darbe reikalingas socialinę, socioedukacinę bei mokinių
motyvavimo ir paramos jiems kompetencijas.
Specialistų nuomone, programa „Zipio draugai“ yra išskirtinė kitų prevencinių programų tarpe.
Lietuvoje ji vykdoma nuo 2000 metų ikimokyklinių įstaigų, darţelių-mokyklų ir bendrojo lavinimo
mokyklų ikimokyklinėse bei priešmokyklinėse grupėse ir pirmosiose klasėse. Nuo programos
įgyvendinimo Lietuvoje pradţios, joje yra dalyvavę daugiau kaip 62,5 tūkstančio vaikų, paruošta
beveik 2,5 tūkstančio pedagogų iš visų šalies apskričių.
Programa ne kartą profesionaliai ir nepriklausomai vertinta, siekiant įsitikinti, ar ji tinkamai
įgyvendinama, ar daro poveikį. Vienoje iš pateiktų ataskaitų, vertintojai rašė: „Įvertinimo rezultatai
rodo, kad programa ţymiai pagerina vaikų gebėjimus spręsti kasdien iškylančius sunkumus,
stiprindama bendradarbiavimą, gebėjimą valdytis ir atjausti bei sumaţina elgesio problemas.“
Lietuvoje buvo atlikta ir daugiau vertinimų, kurių metu buvo patikrintas programos išliekamasis
poveikis vaikams.
2008 metais programa „Zipio draugai“ įtraukta į Nacionalinę smurto prieš vaikus prevencijos ir
pagalbos vaikams 2008–2010 metų programą. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2008 m. balandţio
24 d. nutarimu Nr. 392 rekomenduoja programą plėtoti ikimokyklinio ugdymo įstaigose.
Programą „Zipio draugai“ inicijavo ir sukūrė, o dabar tarptautiniu mastu koordinuoja organizacija
„Partnership for Children“, reziduojanti Londone. Jiems priklauso programos autorių teisės.
Tik viešoji įstaiga „Vaiko labui“ turi išimtinę licenciją Lietuvoje įgyvendinti programą „Zipio
draugai“, nes yra pasirašiusi sutartį su „Partnership for Children“.
Kauno Panemunės lopšelis-darţelis vienas iš pirmųjų Kaune pradėjo įgyvendinti programą „Zipio
draugai“. Nuo 2003 m. šioje ugdymo įstaigoje veikia programos „Zipio draugai“ metodinis centras
Kauno apskričiai, kurio vadovė – Kauno Panemunės lopšelio-darţelio direktorė Vilija Gečienė,
konsultantų padėjėjos – šios įstaigos pedagogės Daiva Lydekaitienė ir Ramutė Naujūnaitė.
Programoje „Zipio draugai“ metodiniame centre Kauno apskričiai:
vyksta įvadiniai ir metodiniai pedagogų rengimo seminarai;
konsultuojami naujai į programą įsitraukę pedagogai ir ugdymo įstaigos programos „Zipio
draugai“ organizaciniais ir įgyvendinimo klausimais;
stebimos, vertinamos naujai į programą „Zipio draugai“ įsitraukusių pedagogų organizuojamos
valandėlės;
individualiai konsultuojami pirmus metus programą įgyvendinantys pedagogai;
talkinama vykdant programos vertinimus;
renkama, saugoma ir tvarkoma programos informacinė ir metodinė medţiaga;
neformaliai skleidţiama informacija apie programą „Zipio draugai“.

Nuo „Zipio draugų“ programos įgyvendinimo pradţios Kauno apskrityje joje dalyvavo daugiau
kaip 11 tūkstančių vaikų, programos pedagogo kvalifikaciją įgijo virš 500 pedagogų. Didţioji
programos pedagogų dalis Kauno apskrityje buvo paruošta Kauno Panemunės lopšelyje-darţelyje
veikiančiame metodiniame centre.
Viešosios įstaigos „Vaiko labui“ direktorės Aurelijos Okunauskienės iniciatyva 2009 m. geguţės
14 d. Kauno Panemunės lopšelyje-darţelyje tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio
draugai“ šventė 10-ąjį gimtadienį. Į šventę susirinko 10 Kauno miesto ikimokyklinių įstaigų
komandos iš lopšelių-darţelių „Gandriukas“, „Lakštutė“, „Maţylis“, „Naminukas“, „Vyturėlis“,
„Ţilvitis“, sanatorinio lopšelio-darţelio „Pušynėlis“, 75-ojo lopšelio-darţelio, vaikų darţelio
„Šarkelė“. Šventės metu maţieji dalyviai dţiugino savo prisistatymais, parengtomis programėlėmis
bei dovanėlėmis „Zipui“, o programoje „Zipio draugai“ dalyvaujantys pedagogai parengė
pranešimus stenduose, kuriuose pasidalino programos įgyvendinimo patirtimi.
Metodinio centro Kauno apskričiai vadovės Vilijos Gečienės nuomone, ši šventė – geras impulsas
programos „Zipio draugai“ idėjų sklaidai ir įgyvendinimui bei graţios tradicijos, organizuojant
tokias šventes, pradţia.

Nuotraukose akimirkos iš programos „Zipio draugai“ šventinio renginio Kauno Panemunės
lopšelyje-darželyje

