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PRISTATOME UNIVERSALIĄJĄ PREVENCINĘ PROGRAMĄ “EBRU” SKIRTĄ 

EMOCINIŲ SOCIALINIŲ KOMPETENCIJŲ  

PER ŠEIMOS MODULĮ UGDYMUI 

2017-2018 m. 

 

 

KAS MES? 

Viešoji įstaiga „Meda Project“ – daugiau nei įstaiga, o kartais daugiau, nei namai.  Teikdama 

daugiafunkcines paslaugas šeimai, jau aštuntus metus sėkmingai įgyvendina edukacinius, socialinius, 

kultūrinius projektus, socialines akcijas, skirtas emocinio intelekto ugdymui.  

Teikiame konfidensialią konsultacinę pagalbą “Minkšti Pokalbiai” šeimai, jos nariams, krizių, kitų 

situacijų metu. Šeimoms, auginančioms sunkų, bei vidutinį specialųjį poreikį turinčius vaikelius, 

teikiame nemokamas reabilitacines paslaugas. Klubas “Kūdikis ir Aš” skirtas planuojančioms šeimos 

pagausėjimą, besilaukiančioms ir mažylius iki 3 m. auginančioms mamytėms. Teikiame dienos 

stovyklų, vienkartines Jūsų vaikelio priežiūros paslaugas.  

Įstaigos veikla grindžiama altruistinėmis, visuomenei naudingomis idėjomis, siekiant bendro 

tikslo – vaiko bei jo šeimos emocinės gerovės. 

 

APIE PROGRAMĄ 

Skatindami tęstinius ir pozityvius asmenybės sąmoningo augimo procesus 7-erius metus kūrėme 

programą ir jau 2010 m. Lietuvos švietimo įstaigose pradėjome įgyvendinti pilotinį projektą, skirtą 

emocinių socialinių kompetencijų ugdymui per šeimos modulį. Septynios programos pakopos 

sėkmingai išbaigtos 2017 m. gegužės 31 d. Pilotinėje veikloje dalyvavo - 134 švietimo įstaigos/6000 

šeimų.  
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„EBRU” tai: E - emocijų; B - bendravimo, R - racionalumo; U - ugdymas. 

 

  Emocinio intelekto (EQ) lavinimo programa parengta remiantis humanistinės pedagogikos, 

žmogiškųjų vertybių pozityviosiomis metodikomis, kitų valstybių švietimo sistemoje taikoma gerąja 

praktika, terapiniais metodais. Tęstinumo užtikrinimui sukūrėme net 7-nias  pakopas!  

Metodikos pagrindas - tai, unikali, į UNESCO paveldą įtraukta, efektinga terapinė metodika 

Ebru - tapyba ant vandens, kuri tinka bet kokio amžiaus ar lyties asmenims! Tapymo ant vandens 

technika gyvuoja daugiau, kaip 4 000 metų. 1983 m. pr. Kr. ši technika jau buvo naudojama Egipte, XV 

amžiuje pripažinta karalių ir kilmingųjų menu! Ebru paveikslas yra kuriamas ant raudonaisiais jūros 

dumbliais sutirštinto vandens, naudojant natūralias, iki šiol rankomis gaminams priemones. Tačiau 

pagrindinis metodikos įrankis - tai programos dalyvių  jausmai, kurie įvairiomis, spalvingomis 

emocijomis gulasi ant vandens paviršiaus! Jūsų kūrinys turi išliekamąją vertę, nes nuo vandens 

paviršiaus yra nuimamas papiruso lapu tam, kad prisiminimai Jus šildytų ištisus metus! 

Susitikimų metu sukuriama lygiavertė, neutrali, visiems priimtina ir jauki aplinka, kurios metu 

nėra vertinimo, varžymosi ar susikaustymo. Tinkamą būseną palaikome relaksaciniais, tematiką 

atitinkančiais muzikos garsais, žvakių šviesa, pagal poreikį - smilkalais. 

Devintojo susitikimo metu vykdomos individualios refleksijos skirtos tėveliams/globėjams 

paaiškinti ir padėti suprasti, ką kalba nutapyti/sukurti vaikų/globotinių/auklėtinių kūriniai, kas turi 

įtakos jų kintančioms emocinėms būsenoms, ką daryti, kad išvengtume konfliktinių situacijų, pritaikant 

pozityviuosius auklėjimo, bendravimo metodus. 

Programa finansuojama 80%, šeimos indėlis – tik 20 %! Tai sudaro 8 Eur. šeimai/mėn. Viso 72 

Eur./9 mėn. Atsiskaitymas vyksta dalimis - po 36 Eur. per pirmiuosius du mėnesius.  

Esant 25-kių šeimų komandai, tėvelių/vaikų patogumui, programa, kaip mobili įgyvendinama 

Jūsų švietimo įstaigoje! Taip stipriname klasės, mokyklos bendruomenes!  

 

mailto:siauliai@medaproject.com
mailto:info@medaproject.com


                                                                                                                                  

 
Viešoji įstaiga, Šv. Gertrūdos g. 7, Kaunas, tel.: (+370) 686 43327, el. p.: info@medaproject.com 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302499455 

Atsisk. sąsk. LT577300010122009122, Swedbank; Paramos gavėjo kodas 302499455 
 

 

www.ebru.lt; www.medaproject.com; https://www.facebook.com/ebrumenas.ebruart 
Kontaktai: Kaunas: (+370) 676 88 088, kaunas@medaproject.com; Šiauliai:  (+370) 683 88 058,siauliai@medaproject.com 

Vilnius: (+370) 676  88 087, info@medaproject.com 

 

 

 

REGISTRUOKITĖS DABAR! 

 Žingsniai norint dalyvauti: 

I. Pasirašoma sutartis, kurioje numatomas dalyvio/šeimos indėlis - 8 Eur./mėn. 

II. Programa trunka 9 mėn. Veiklos vyksta 1k./mėn. (trukmė 1 val.), jos lankomos pagal iš 

anksto su švietimo įstaiga suderintą lankomumo grafiką. Jei atvykstate į „Ebru Art” studijas 

Kaune, Šiauliuose, Vilniuje atvykimo dieną/laiką/dažnumą renkatės savarankiškai, jis gali būti 

kintantis. 

III. I pakopos programos pradedamos įgyvendinti 2017 m. rugsėjo/spalio mėn. - baigiamos 2018 

m. gegužės 31 d.  

IV. „EBRU” už tą pačią sumą, gali dalyvauti visi šeimos nariai, įskaitant artimuosius! 

 

Ebru – raktas į šeimos gerovę! 

   

 

 

VšĮ “Meda Project” direktorė                           Eglė Veršininienė 

 

 

 

 

Kontaktinis asmuo: 

Projekto koordinatorė: mob.: (+370) 676 900 98, el.p.:projektai@medaproject.com 

Mes facebook: Ebru Menas/Ebru Art 
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