
Švyturys       2014 m. geguž s 31 d., šeštadienis 9

Gintauto Maciaus nuotr.

 Nuotr. iš asmeninio albumo. 

PASIRINKIMO KRYŽKEL JE

Jei nori būti virėjas

Vaikų gynimo dienai – spalvotos šventės ir masinis šokis
Rasa GEDVILAITĖ

Rytoj bus minima Tarptautinė vaikų gynimo 
diena, tačiau mokyklų ir darželių bendruomenės 
ją paminėjo jau vakar, paskutinę mažiesiems mo-
kyklinukams mokslo dieną. Šventės metu vyko ir 
šokių mokytojų bei Kretingos rajono savivaldybės 
Švietimo skyriaus sumanyta masinio linijinio šokio 
akcija.

„Smagu, jog mokyklų ir dar-
želių vadovai taip geranoriškai 
pritarė masinio šokio idėjai, 
kurią pasiūlė J. Pabrėžos uni-
versitetinės gimnazijos šokio 
mokytojas Aurimas Bajoras bei 
Meno mokyklos šokio mokytoja 
Roberta Petroševičiūtė. Ši idėja 
mums labai patiko, tad nuspren-
dėme, jog būtina organizuoti. To 
dar nėra buvę, tad bus matyti, 
kokie bus atsiliepimai“, – nauja 

idėja pasidžiaugė Švietimo sky-
riaus vedėjo pavaduotoja Daiva 
Tranizienė.

Buvo numatyta, jog masinis 
šokis vyks penkiuose centruose 
– lopšeliuose-darželiuose „Pa-
saka“, „Ąžuoliukas“, „Žilvitis“, 
mokykloje-darželyje „Žibutė“ 
bei M. Tiškevičiūtės mokykloje 
(šokio mokytoja Birutė Bendi-
kienė), tačiau, kaip paminėjo D. 
Tranizienė, negalėję atvykti dėl 

tam tikrų priežasčių kitų švie-
timo įstaigų mažieji pasirinko 
šokti savo ugdymo įstaigose. 
Tad lygiai 10.30 val. visose įs-
taigose suskambo muzika ir visi 
drauge mielai šoko.

Prie akcijos prisidėjo ir J. 
Pabrėžos universitetinės gimna-
zijos mokytojos Janinos Šidlaus-
kienės jaunųjų fotografų būrelio 
nariai, kurie ? ksavo masinio 
šokio akimirkas mokyklose ir 
darželiuose.

Praėjusią savaitę surengę 
gražią tradicinę sporto šventę, 
šiemet skirtą Šeimos metams 
paminėti, „Žibutės“ ugdytiniai 
vakar mielai vėl šoko drauge su 

savo šokio mokytoja Raimonda 
Grikšiene. Prie jų prisijungė ir 
S. Daukanto pagrindinės moky-
klos vaikai.

O „Žilvitis“ tradiciškai su-
rengė sporto šventę „Skubu 
užaugti“, kuria kasmet baigia 
mokslo metus, bei drauge pa-
šoko. Čia jiems talkino S. Dau-
kanto pagrindinės mokyklos 
šokio mokytoja metodininkė, 
rajono šokio mokytojų meto-
dinio būrelio pirmininkė Judita 
Leščiauskienė. 

„Kasmet rengiame tradici-
nę mokslo metų užbaigtuvių 
šventę, šiemet – ne išimtis. Jos 
metu vaikams ir jų tėveliams 

teks išbandyti savo jėgas įvairio-
se estafetėse, pūsime didžiausią 
muilo burbulą, dalyvausime fut-
bolo rungtynėse, piešime ben-
drą piešinį „Mes – pasaulio vai-
kai“. Mielai prisijungėme ir prie 
bendro šokio. Pas mus atvyko 
ir ugdytiniai iš lopšelio-darže-
lio „Voveraitė“ bei pakvietėme 
vaikus, kurie nelanko darželių“, 
– pasakojo lopšelio-darželio 
„Žilvitis“ direktorės pavaduo-
toja ugdymui Birutė Žvinklie-
nė. Vaikus pasveikino Švietimo 
skyriaus vyr. specialistė Liucija 
Lengvinienė.

Minint vaikų gynimo dieną, 
vaikų klegesio mieste netrūko.

Masinio linijinio šokio metu šokta visose rajono švietimo įstaigose. Lopšelio-darželio „Žibutė“ ir S. Daukanto 
pagrindinės mokyklos auklėtiniai šoko kartu su mokytoja Raimonda Grikšiene.

Lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ surengtos šventės dalyviams „dirigavo“ 
Boružėlė ir Lašelis. 

Tokią specialybę galima įsigyti VšĮ Kretingos technologijos ir verslo moky-
kloje. Mokymosi trukmė – 3 metai baigusiems pagrindinę mokyklą (10 kl.) ir 
siekiantiems įgyti vidurinį išsilavinimą technologinio proH lio gimnazijos sky-
riuje; baigusiems 10 klasių pagal individualizuotą (specialiąją) programą ir 
norintiems įgyti tik profesinę kvaliH kaciją. Dvejus metus teks mokytis nebai-
gusiems 10 klasių ir siekiantiems įgyti tik profesinę kvaliH kaciją. Tik vienerius 
metus šios specialybės turės mokytis baigusieji vidurinę mokyklą (12 kl.).

Baigusieji mokymo progra-
mas mokiniai gauna vidurinio 
išsilavinimo pažymėjimą (bran-
dos atestatą) ir profesinio moky-
mo kvali? kacijos pažymėjimą. 
Mokiniai gali išsilaikyti B kate-
gorijos vairuotojo kvali? kaciją. 

Virėjas rengiamas darbui 
šiose pagrindinėse veiklos sri-
tyse: darbo vietos parengimas; 
maisto produktų bei žaliavų 
parinkimas ir paruošimas; pus-
gaminių ruošimas; užsakomųjų 
patiekalų ruošimas; dekoratyvi-
nis daržovių pjaustymas. Įvairių 
užkandžių ir patiekalų ruošimas 
pobūviams, priėmimams.

 Virėjas parenka kokybiš-
kus maisto produktus ir žalia-
vas patiekalų gamybai, naudoja 
šiuolaikinius įrengimus ir tech-
nologijas, saugiai dirba vado-
vaudamasis darbuotojų saugos ir 
sveikatos, priešgaisrinės apsau-
gos bei higienos reikalavimais. 
Virėjas nustato maisto produktų 

bei žaliavų kokybę jusliniu būdu, 
apskaičiuoja maisto produktų 
reikmes pusgaminių ir patieka-
lų gamybai, parenka šiluminio 
paruošimo būdus ruošti karštie-
siems ir šaltiesiems patiekalams 

ir paruošia juos patiekti.
Mūsų mokyklos mokiniai 

dalyvauja įvairiuose konkursuo-
se rajone, apskrityje ir respubli-
koje, kur užima prizines vietas. 
Dalyvauja respublikinėse pro-

jektinėse veiklose. Šiais moks-
lo metais 6 virėjo specialybės 
mokiniai stažavosi Maltoje visą 
mėnesį. 

Virėjo profesijos poreikį le-
mia aptarnavimo sferos plėtra. 
Darbdaviai iš Kretingos, Pa-
langos, Šventosios labai gerai 
atsiliepia apie mūsų mokinius. 
Mokiniai įdarbinami kavinėse, 
restoranuose. Virėjas, mokantis 
skaniai gaminti ir  numatyti rin-
kos poreikius bei turintis orga-
nizacinių sugebėjimų, gali įkurti 
savo verslą.

Dokumentai priimami nuo 
birželio 17 d. iki rugpjūčio 31 d. 
darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. 
(be pietų pertraukos), šeštadie-
niais – nuo 8 iki 12 val.

Mokyklos adresas: Sodžiaus 
1C, Kretingsodžio kaimas, Kre-
tingos rajonas. Tel. pasiteirauti 
(8445) 79308, (8686) 21651, jei 
turite klausimų galite parašyti 
info@kretvm.lt

Rita ANDRIJAUSKIENĖ

Maisto gamybos skyriaus vedėja


