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Zipio draugai. Programos tikslas – padėti 5–7 metų vaikams 

įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, 

siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. Programa  moko 

vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, 

vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda 

suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais 

jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, 

kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams.  

 

 

 

Obuolio draugai - Tarptautinė programa „Obuolio draugai“ 

Programa „Obuolio draugai“ padeda ugdyti vaikų socialinius ir 

emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus: moko vaikus suvokti ir 

kalbėti apie jausmus, pasakyti tai, ką nori pasakyti, įdėmiai 

išklausyti, susidraugauti ir išsaugoti draugystę, kreiptis pagalbos 

ir padėti aplinkiniams, įveikti vienišumą, atstūmimą, patyčias ar 

priekabiavimą, spręsti konfliktus, lengviau išgyventi 

pasikeitimus, netektis ir netgi mirtį. 

 

 

 

 

Programos „Įveikiame kartu“ tikslas – ugdant pozityvius 

vaikų bendravimo ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus, 

užkirsti kelią vaikų elgesio ir emocinėms problemoms. 

Dalyvaudami programoje vaikai mokosi susivokti savo 

jausmuose, įžvelgti sunkius jausmus sukėlusias priežastis, 

savarankiškai rasti išeitis kebliose situacijose, neužsisklęsti 

savyje, tačiau vis daugiau problemų gebėti įveikti savo jėgomis. 

 

 

 

 

LIONS QUEST ,,Paauglystės kryžkelės“ (5 – 8 klasėms). 

Paauglystės kryžkelės – įrodymais pagrįsta programa, kuri 

padeda mokytojams kurti saugią mokymosi aplinką ir ugdyti 

gyvenimo įgūdžius, padedančius mokiniams išgyventi 

paauglystės metus. Išsamios pamokos ir pagalbinė programos 

medžiaga suvienija mokyklos personalą, šeimą, bendruomenę ir 

jaunus žmones. Ši programa į Bendrąsias ugdymo programas 

integruoja socialinį ir emocinį ugdymą, charakterio ugdymą, 

psichoaktyviųjų medžiagų ir patyčių prevenciją bei mokymąsi 

tarnaujant, taip skatindama tinkamą paauglių vystymąsi. 

  

LIONS QUEST ,,Raktai į sėkmę“ ( 1G – 4G klasėms). 
Raktai į sėkmę – lanksti programa, skirta vyresnėms klasėms ir 

gali būti įgyvendinta įvairiais būdais. Ji gali būti dėstoma kaip 

vieno semestro kursas, arba gali būti dėstoma kaip vienerių – 

ketverių metų kursas. Svarbus programos elementas – 

mokymosi tarnaujant metodika (projektai, kurie yra vykdomi 

kiekvienais metais ir yra integruojami į bendrą ugdymo turinio 

kontekstą). 
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