
 

VšĮ „MEDA PROJECT“  

Socialinis neformalaus ugdymo projektas  

„Ebru menas – tapymas ant vandens“  

 

I. PROJEKTO SANTRAUKA 

Jau penktus metus Lietuvos švietimo įstaigose įgyvendinamas projektas 2013-2014-tus mokslo 

metus užbaigė su daugiau nei 800 Ebru šeimų. Projektas įgyvendinamas nuo 2014 m. spalio 1 d. iki 2015 m. 

gegužės 29 d. 1-2 kartus per mėnesį. 

 

1 pamokos kaina - 25 Lt (2 piešiniai).  

 

Plačiau apie projektą http://www.ebrumenas.lt/piesimo-mokykla.html 

 

II. PROJEKTO TIKSLAI  

 

Sukurta metodika, remiantis unikalia Ebru meno technika, padeda ugdyti: 

 laisvą, kūrybišką asmenybę;  

 vaiko socialinius įgūdžius, komunikabilumą; 

 draugiškumą, toleranciją; 

 socialinį aktyvumą bei atsakingumą; 

 pozityvius bendravimo metodus šeimoje. 

 

III. 2014-2015 MOKSLO METŲ PROJEKTO PROGRAMA 

I pamoka - susipažinimas. Tėvų/globėjų ar kitų šeimos narių dalyvavimas būtinas. 

Susitikimo metu:  

- pasikeičiama originaliomis sutartimis, išdalinamos pagal sutartis išrašytos sąskaitos faktūros; 

- pristatoma ir aptariama projekto programa;  

- supažindinimas su Ebru meno technika bei istorija; 

- Ebru mokytojų pagalba sukuriami pirmieji projekto dalyvių kūriniai. 

II pamoka  - minima tarptautinė tolerancijos ir draugo diena. 

Projekto dalyviai kviečiami į užsiėmimą atsivesti geriausią savo draugą/ę: 

      -    piešėjai suskirstomi grupėmis; 

- draugo pagalba kuriami du paveikslai atspindintys draugystę ir toleranciją; 

- pabaigoje valandos vyksta grupės diskusija; 

- ugdomi tolerancijos, darbo komandoje įgūdžiai. 

 

III pamoka  - EBRU KALĖDOS! 

Elfių komanda projekto dalyvius jaukiausią metų šventę kvies sutikti drauge su šeima: 

- rengiama Kalėdinė puota. Ant vaišių stalo priimami – TIK RANKŲ DARBO gaivieji gėrimai ir 

http://www.ebrumenas.lt/piesimo-mokykla.html


patiekalai; 

- šventės dalyviai į puotą kviečiami atvykti pasipuošę karnavaline kauke  ; 

- dalyviai kartu su šeimos nariais vandens inde puošia Kalėdinę Ebru eglutę; 

 

IV pamoka  - minima Sausio 13-oji Laisvės gynėjų diena. 

Organizuojama pažintinė paskaita, jos metu: 

- rodomas trumpametražis filmukas apie sausio 13-osios įvykius; 

- po filmuko suformavus užduotis pagerbdami žuvusius vaikai tapo kūrinius Sausio 13-osios tema; 

- siekiama skatinti tautiškumą, vaikų ir paauglių norą domėtis istorija; 

 

 Šią dieną nutapyti geriausi kūriniai bus eksponuojami keliaujančioje parodoje “Jei prireiks ginsime 

vėl…!”, vyksiančioje visą Sausio mėnesį numatytose erdvėse.  

 

V pamoka  - minima Šv. Valentino diena.  

Šios temos metu siekiama: 

- projekto dalyvius supažindinti su tikrąja šios dienos atsiradimo istorija bei reikšme; 

- ant vandens kuriame meilės simbolius; 

- diskutuojame apie jausmus, kaip projekto dalyviai įsivaizduoja meilę, svarbu, kad vaikai ir jaunimas 

nebijotų reikšti vidinę būseną atspindinčių emocijų. 

 

VI pamoka  - Ebru margučių fiesta.  

Ebru meno technika marginami kiaušiniai, tuo metu: 

-  Projekto dalyviams pasakojame apie Šv. Velykų papročius, tradicijas; 

- vaikai supažindinami su Velykų simbolika.  

 Gražiausi margučiai bus eksponuojami parodose, vėliau gražinami autoriams. 

 

VII pamoka  - minima pasaulinė paukščių, Motinos diena.  

- Projekto dalyviai ant vandens tapo paukščius.  

- Tėveliams pageidaujant vaikų kurtais paukščiais, dekoruosime šilko skareles, kaip dovanas mamoms; 

- susitikimos metu diskutuojama apie požiūrį į šeimos vertybes bei tradicijas. 

VIII  pamoka  - paskutinio susitikimo metu minima Europos diena.  

- Projekto dalyviai ant vandens tapo norimos aplankyti Europos šalies vėliavą. 

- sukūrus paveikslą diskutuojame kaip pasirinktos spalvos susiją su svajonių šalimi; 

- remiantis šios dienos nutapytų paveikslų technika išrašomi Diplomai; 

- DIPLOMŲ ĮTEIKIMAS! 

 

 Projekto pabaigą vainikuoja birželio 1 d. vyksiantis respublikinis renginys „SPALVOTA VILTIS“, 

skirtas tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti.  Kviečiami VISI projekto dalyviai.. 



 Birželio 7-14 d. prasideda savaitę trunkanti Ebru vasaros stovykla - Neringoje. Išankstinė registracija 

būtina, priimami tik penki vaikai! 

 

DĖL SUTIKIMO DALYVAUTI PROJEKTE PRAŠOME PRANEŠTI 

KLASĖS MOKYTOJAI IKI 2014 -11-10 


