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Jausmai, galima sakyti, 
 ir padaro žmogų žmogumi. 

Be jausmų žmogus  
būtų panašus 

 į kietą šaltą akmen÷lį.“ 
(Šatrijos Ragana) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 „Programos „Zipio draugai“ dešimtmetis 
Klaip÷dos apskrityje.“ 

Spalio 12 d., Klaip÷dos lopšelis-darželis 
,,Volung÷l÷” 

„Zipio draugų programos galimyb÷s ugdant 
vaiko socialinę kompetenciją” 

KONFERENCIJOS PROGRAMA 

9.00 – 10.00 Dalyvių registracija 

10.00 – 10.30  Konferencijos atidarymas 

Eugenija Simpukien÷ , Klaip÷dos lopšelio-
darželio ,,Volung÷l÷” direktor÷.  

Ilona Gaidien÷,  Klaip÷dos lopšelio-darželio 
,,Volung÷l÷” priešmokyklinio ugdymo pedagog÷ , 
programos konsultantų pad÷j÷ja. 

 Stefanija   Vancevičien÷, Klaip÷dos m. 
savivaldyb÷s administracijos Ugdymo ir kultūros 
departamento Švietimo skyriaus ugdymo ir kaitos 
poskyrio vyr. specialist÷.  

Aurelija Okunauskien÷, programą „Zipio 
draugai“ įgyvendinančios įstaigos „Vaiko labui“ 
direktor÷. 

10.30 – 12.30 Pranešimai 

• "Socialin÷s kompetencijos ugdymas 
s÷kmingai kiekvieno vaiko ateičiai‟. dr. 
Ramut÷ Skripkien÷ – programos “Zipio draugai” 
ekspert÷. 

● ,,Zipio draugų”  programos  įtaka vaiko 
socialinių įgūdžių ugdymui ir emocijų 
koregavimas. Ramun÷ Šatkien÷ V÷žaičių lopšelis 
- darželis. 

• Net, kai liūdna ar smagu,  mes draugaujam su 
Zipiu. Sonata Jakutyt÷ Klaip÷dos lopšelis-
darželis ,,Kregždut÷”. 

• ,,Zipio draugų" programos panaudojimas 
ugdant vaikų geb÷jimus įveikti emocinius ir 
socialinius sunkumus. Diana Budryt÷ Klaip÷dos 
lopšelis-darželis ,,Žilvitis”. 

• Teigiamo mikroklimato kūrimas grup÷je. 
Regina Zikarien÷ Klaip÷dos regos ugdymo 
centras. 

• Socialinių įgūdžių ugdymas priešmokyklin÷je 
grup÷je. Aušrel÷ Maskvytien÷ Salantų lopšelis-
darželis ,,Rasa”. 

• Mokausi bendrauti ir bendradarbiauti.   
Snieguol÷ Savickien÷, Vilma Bočkuvien÷ 
Klaip÷dos lopšelis - darželis ,,Bitut÷”. 

12.30 -13.00 Pertrauka 

•  Mano patirtis draugaujant su ,,Zipiu”. Žydron÷ 
Aleničevien÷ Šilut÷s lopšelis-darželis  
,,Žvaigždut÷”. 

•  ,,Savait÷ be patyčių”. Dalia Jonaitien÷ Klaip÷dos 
lopšelis-darželis ,,Klevelis” 

• ,,Zipio draugai" formuojant saugaus ir 
draugiško elgesio įgūdžius.  Edita Girijotien÷ 
Gargždų lopšelis - darželis  ,,Ąžuoliukas”. 

 Stendinių pranešimų pristatymas. 

• ,,Zipio draugų" galimyb ÷s ugdant socialinę 
kompetenciją.  Egl÷ Avilovien÷, Ilona Želnien÷ 
Klaip÷dos lopšelis-darželis  ,,Vytur÷lis”.  

• Sutarti mus moko vabaliukas ,,Zipis".  
Regina Chohulia  Klaip÷dos lopšelis-darželis 
,,Boruž÷l÷”. 
• ,,Zipis Giliuke” Ineta Mačiulaitien÷, Ilona 
Rebždien÷ Klaip÷dos lopšelis-darželis  ,,Giliukas”. 

● Emocijos - vaikų vidin÷s būsenos atspindys.  
Laima Rimkien÷ Klaip÷dos lopšelis-darželis 
,,Linelis”. 

●Metai su ,,Zipiu".  Aist÷ Kisčiūnien÷, Liudmila 
Staražinskien÷ Klaip÷dos lopšelis-darželis  
,,Ąžuoliukas”. 

• Draugyst÷s knygos pristatymas. Regina 
Kupetien÷ Klaip÷dos lopšelis-darželis  
,,Aitvar÷lis”.  

• Gera būti su ,,Zipiu”. Zita Jakien÷ Klaip÷dos 
regos ugdymo centras. 

● ,,Mes draugaujame”. Vida Naus÷dien÷, Irena 
Juknien÷ Klaip÷dos lopšelis-darželis,,Volung÷l÷”. 

● ,,Zipis, aš ir tu – mes visi kartu”. Birut÷ 
Diržininkien÷ Klaip÷dos lopšelis-darželis 
,,Klevelis”. 

● ,,Ne vieni pasaulyje…”. Vilma Razmien÷, 
Valerija Viršilien÷ Klaip÷dos lopšelis-darželis 
,,Žuv÷dra”. 

 

 Konferencijos apibendrinimas 

 


