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Pak lausioms sp ecialyb ėms mok yti  -  mo dernus pastatas
Virginija JacinaVičiūtė

Elektrėnų profesinio mokymo 
centras ką tik išleido dar vieną 
abiturientų laidą, tačiau nekan-
triai jau laukia kitų mokslo metų, 
kurie bus išskirtiniai mokymo 
įstaigos istorijoje. Rugsėjį duris 
atvers naujasis mokymo centro 
korpusas, kuriame įkurtas ener-
getikos sektorinis praktinio mo-
kymo centras bei mokomasis au-
tomobilių diagnostikos centras. 
Šių pastatų statyba ir įrengimas 
dalinai finansuotas iš 2007-2013 
m. ES investicinio laikotarpio 
lėšų. Naujame priestate jau bai-
giamos įrenginėti laboratorijos, 
kuriose bus mokoma keturių 
naujų ir paklausių specialybių.

Naujos profesijos
Elektrėnų profesinio mokymo cen-

tras baigia įgyvendinti projektą „VšĮ 
Elektrėnų profesinio mokymo centro 
plėtra kuriant energetikos sektorinį 
praktinio mokymo centrą“. Šiuo metu 
dauguma darbų priestato viduje jau 
yra atlikti, greitai specialistai sujungs 
kompiuterius, be kurių modernaus 
priestato veikla sunkiai įsivaizduoja-
ma, ir Profesinio mokymo centras bus 
pasiruošęs priimti mokinius.

Energetikos sektoriniame prakti-
nio mokymo centre įrengtos 5 labora-
torijos, 2 mažesni mokomieji kabinetai, 
skaitykla ir biblioteka, administracijos 
kabinetai, amfiteatrinė salė. 

Ant pastato stogo įrengta sau-
lės fotoelektros generavimo sistema 
(elektrinė), prijungta prie išorinio 
elektros paskirstymo tinklo, ir saulės 
šilumos surinkimo įranga grindinio 
šildymo kombinuotai sistemai papil-
dyti. Atsinaujinančios energijos ište-
klių sistema bus pritaikyta energe-
tiniam efektyvinimui ir moksleivių 
praktiniam mokymui.

Naujajame centro korpuse praktines 

žinias galės gilinti pernai įvestų automati-
nių sistemų eksploatavimo mechatroniko 
bei automobilių elektromechaniko specia-
lybių mokiniai. Taip pat naujas –  energeti-
nių sistemų elektroniko, elektros ir automa-
tikos įrenginių derintojo, energetinių katilų 
mašinisto, garso ir vaizdo technikos opera-
toriaus – specialybes pasirinkę mokiniai.

Ugdys universalius
specialistus
Vienoje iš įrengtų laboratorijų bus 

rengiami  automatinių sistemų eksplo-
atavimo mechatronikos specialistai. 
Šios specialybės Elektrėnų profesinio 
mokymo centre buvo pradėta mokyti 
dar pernai, tačiau, kol nebuvo labo-
ratorijos, mokiniai įgijo tik teorinių 
žinių. Nuo kitų mokslo metų mokiniai 
savo žinias galės gilinti ir praktikuo-
damiesi. Šios specialybės dėstytoja 
Žana Kaminskienė sako, kad naujieji 
mokomieji stendai atitinka pramonės 
fabrikuose naudojamų gamybos linijų 
principus, todėl mokiniai galės išmok-
ti remontuoti gamybos linijų gedimus, 
juos prižiūrėti. Dėstytoja Ž. Kamins-
kienė yra įsitikinusi, kad naujieji spe-
cialistai bus labai paklausūs dėl savo 
universalumo, nes gebės atrasti ir su-
remontuoti įvairius gamybos linijose 
pasitaikančius gedimus. Įmonių vado-
vams nereikės samdyti atskirų  hidrau-
likos,  mechanikos, programavimo, 
automatikos, pneumatikos ar elek-

tronikos specialistų, nes viską gebės 
vienas – automatinių sistemų eksplo-
atavimo mechatronikos specialistas. 
Dėstytoja nekantriai laukia, kada galės 
vesti pamokas naujojoje laboratorijoje. 
Dėstydama teorinę specialybės dalį Ž. 
Kaminskienė viską mokiniams aiškino 
brėžiniais ant lentos, todėl džiaugiasi, 

kad dabar žinias perteikti galės ir vaiz-
do klipais ar kita vaizdo medžiaga per 
projektorių.

Ateities specialybė
Elektrėnų profesinio mokymo 

centras, kurdamas naujas specialy-
bes, orientuojasi į ateityje paklausą 

turėsiančias sritis. Viena jų – alter-
natyvioji energetika, kurios gamybai 
ir priežiūrai reikės kvalifikuotų spe-
cialistų. Iš gatvės nematyti, tačiau 
ant naujojo korpuso stogo yra įrengti 
silicio ir vandens pagrindu pagamin-
ti kolektoriai, kurie saulės skleidžia-
mą energiją transformuoja į buityje 
reikalingą elektrą. Pietinės pastato 
pusės siena apdengta specialiomis 
žaliuzėmis, kurių padėtis prisitaiko 
prie saulės judėjimo. Šios žaliuzės į  
meteorologijos stotį siunčia signalus 
apie oro pokyčius. Iš šios informaci-
jos elektros inžinerijos besimokan-
tys mokiniai išmoks vesti statisti-
nius duomenis, taip pat matys, kaip 
saulės skleidžiama energija veikia 
kolektorius. Profesinio mokymo 
centro direktorė Silva Lengvinienė 
sako, kad tokiu lygiu besimokydami 
specialistai gebės ne tik montuoti ir 
prižiūrėti kolektorius, bet ir apskai-
čiuoti naudą, gerai išmanys kolekto-
rių galimybes, apie jas galės išsamiai 
konsultuoti tuos, kurie tokią įrangą 
norės įsirengti.

Mokys ir vaikus
Silva Lengvinienė sako, kad nau-

jųjų mokslo metų laukia su nerimu, 
nes įgyvendinus projektą, pečius 
užguls ir didelė atsakomybė. Direk-
torę neramina, ar norintys studijuoti 
supras, kokias galimybes teikia nau-
jasis mokomasis korpusas, ar atsiras 
pakankamai norinčiųjų studijuoti 
naujas specialybes, kurių pavadini-
mai iš pirmo žvilgsnio sukelia sudė-
tingų sričių įspūdį. Profesinio mo-
kymo centras privalo visu pajėgumu 
išnaudoti naują techniką, todėl nuo 
šiol vykdys ne tik formalų mokymą, 
bet ir kvalifikacijos kėlimo kursus 
energetikos specialistams.

Galima pajuokauti, kad Elektrėnų 
profesinio mokymo centras užsiaugins 
robotikos ir mechatronikos specialis-
tus. Nuo rudens naujojo korpuso pa-
talpose planuojama atidaryti darželio 
grupę, kurioje įstaigos mokinių, mo-

kytojų ar kitų elektrėniečių vaikai galės 
atvesti ikimokyklinio amžiaus vaiku-
čius. Šiame valandiniame darželyje 
vaikai pagal LEGO programą žaidimo 
forma įgaus mechatronikos ir robo-
tikos žinių. O 5-10 klasių mokiniams 
bus sudaryta galimybė dalyvauti bū-
reliuose, kuriuose  jie kurs paprastus 
robotus, supras mechanikos ir elektros 
dėsnius bei galbūt panorės studijuoti 
šią specialybę. Užsiėmimus ves moks-
linius laipsnius turintys  dėstytojai  iš 
Kauno technologijos bei Gedimino 
technikos universitetų, kurie, pasak S. 
Lengvinienės, „užsidegę“ savo idėja, 
tad gali būti, jog Elektrėnų profesinio 
mokymo centras užaugins naujausių 
technologijų specialistų kartas.

Projektas „VšĮ Elektrėnų profe-
sinio mokymo centro plėtra kuriant 
energetikos sektorinį praktinio mo-
kymo centrą“ - vienas brangiausių ir 
naudingiausių elektrėniečiams pro-
jektų. Iš 2007-2013 ES Sanglaudos 
fondo Elektrėnų profesinio mokymo 
centras projektui įgyvendinti gavo 2 
547 253.82 Eur finansavimą.

Mokytoja Žana Kaminskienė nekantriai laukia, kada galės mokyti naujojoje laboratorijoje

„Amfiteatrinės salės lubose elektrikos specialybės siekiantys mokiniai montuos įvairių rūšių apšvietimą ir taip įgis 
praktikos“,- sako EPMC direktorė S. Lengvinienė

Ant pastato stogo įrengta saulės fotoelektros generavimo sistema padės mokiniams suprasti kaip veikia atsinaujinantys 
energetikos šaltiniai


