
 
 

VIRĖJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA  

KARTU SU SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ PROGRAMA 
 

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: P21101308, 60 kr. 

Programos kodas – P21101308 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 60 kr. 

 

Kvalifikacijos pavadinimas – virėjas 

 

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – II 

 

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: nereglamentuotas ir mokymasis 

socialinių įgūdžių ugdymo programoje 

 

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra 

 

Mokymosi trukmė. 3 m. 

 

Programos paskirtis. Virėjo modulinė profesinio mokymo programa yra skirta kvalifikuotam 

virėjui parengti, kuris gebėtų, prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, parinkti maisto 

produktus ir žaliavas, atlikti jų pirminį apdorojimą, gaminti nesudėtingos technologijos pusgaminius 

ir patiekalus. 

 

Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs virėjo kvalifikaciją ir prižiūrimas aukštesnės 

kvalifikacijos darbuotojo, galės dirbti įvairių tipų maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse. Dirbama 

prie aukštos temperatūros įrenginių, su elektros prietaisais, įvairiais mechaniniais, šiluminiais ir 

automatiniais virtuvės prietaisais bei įrenginiais, maisto gaminimo įrankiais ir inventoriumi. 

Naudojamos technologijos kortelės, valymo priemonės. 

 

 

Programos moduliai ir modulių apimtis mokymosi kreditais: 

1. Privalomieji profesinio mokymo moduliai 

1.1. Įvadas profesiją, 1 kr.; 

1.2. Maisto produktų ir žaliavų parinkimas, pirminis jų apdorojimas, 10 kr.; 

1.3. Nesudėtingos technologijos pusgaminių gaminimas, 15 kr.; 

1.4. Nesudėtingos technologijos patiekalų gaminimas, 20 kr.; 

1.5. Įvadas į darbo rinką, 5 kr. 



2. Pasirenkamieji, su kvalifikacija susiję, moduliai 

2.1. Nesudėtingos technologijos tautinio paveldo patiekalų gaminimas, 5 kr.; 

2.2. Nesudėtingos technologijos BBQ ir grilio patiekalų gaminimas, 5 kr.; 

2.3. Picų gaminimas, 5 kr.; 

2.4. Blynų, lietinių, blynelių ir sklindžių gaminimas, 5 kr.; 

2.5. Nesudėtingos technologijos sušių gaminimas, 5 kr. 

 3. Pasirenkamieji, su ne su kvalifikacija susiję, moduliai  

3.1. Saugus elgesys ekstremaliose situacijose, 1 kr.; 

3.2. Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas, 1 kr.; 

3.3. Darbuotojų sauga ir sveikata, 2 kr. 

 

SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMA  
 

Socialinių įgūdžių ugdymo programa (toliau – Programa) skirta mokiniams, turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių – didelių ir labai didelių dėl intelekto sutrikimo ir baigusiam pagrindinio ugdymo 

individualizuotą programą. 

 

Programos apimtis kreditais: 65 kr. 

 

Būtinas minimalus išsilavinimas: baigta individualizuota pagrindinio ugdymo programa 

 

Programos paskirtis – sudaryti sąlygas mokiniui siekti asmeninės brandos, formuoti integralius 

kompetencijų pagrindus, ypatingą dėmesį skiriant socialinių - emocinių kompetencijų ugdymui, 

gyvenimo įgūdžių ir pozityvių santykių su savimi ir kitais žmonėmis formavimui.  

 

Programos tikslas – įtvirtinti socialines, pažinimo, komunikavimo, mokėjimo mokytis, asmenines, 

iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijas pagal mokinių galias ir gebėjimus. 

 

Programos uždavinys – įtvirtinti kompetencijas, būtina sėkmingai integracijai į visuomenę, darbinę, 

profesinę veiklą.   

 

Socialinių įgūdžių programos moduliai: 

1. Komunikacinė veikla 

2. Dorinis ugdymas 

3. Technologinis ugdymas 

4. Informacinės technologijos 

5. Meninis ugdymas 

6. Socialinis ugdymas 

7. Socialinis gyvenimas, darbinė veikla 

8. Finansinis raštingumas 

9. Pažintinė veikla 

10. Fizinis ugdymas 
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