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1. Įvadas
Visos sąvokos, susijusios su transformacijomis ar pokyčiais, glaudžiai siejasi su inovacinio
proceso teorija ir praktika. Yra žinoma, kad inovacijų veikla negali būti siejama vien tik su
techniniais projektais. Kiekvienas planuotas rinkodaros struktūros pokytis, vedantis prie
efektyvumo didinimo, gali būti laikomas inovacija.
Svarbu suprasti, kad inovacija laikome sėkminga tik tuomet, kai naujas produktas ar
procesas buvo pateiktas rinkai. Jo tikslas yra pakeisti ekonominę ir/arba socialinę aplinką, pakeisti
žmonių, kaip vartotojų ar gamintojų elgesį. Inovacijos sukuria daugiau naujos vertės ar galimybių,
negu naujos žinios.
Įgyvendinant projektą ZuHause metu siekiama, jog kuro elementų šildytuvai padėtų pasiekti
daugiau naujos vertės galimybių, rengiant praktinius mokymus profesinio mokymo atstovams.
Kuro elementų šildytuvai – tai mažos galios kogeneracinės jėgainės, decentralizuotai
gaminančios elektrą ir šilumą. Vokietijos gyventojų namuose šiuo metu išbandinėjama jau daugiau
kaip 200 vnt. tokių šildytuvų, kurie greitai pasirodys rinkoje. Daugiau apie projektą ZuHause ir kuro
celes: www.fuelcellknowhow.com

2. Technologinės galimybės
Lietuvos mokslinių tyrimų institutai ir universitetai aktyviai dalyvauja mokslinių tyrimų ir
technologinės plėtros projektuose. Jų metu didelis dėmesys skiriamas vandenilio gavybos,
saugojimo ir kuro elementuose naudojamų medžiagų tyrimams. Lietuvos energetikos institutas yra
koordinatorius tyrimų ir technologinės plėtros veiklų, susijusių su vandenilio energijos
technologijomis Lietuvoje. Nuo 2000 m. Lietuvos energetikos institutas yra Tarptautinės
energetikos agentūros vandenilio taikymo sutarties narys.
Daugelyje Lietuvos strateginių dokumentų yra pabrėžiama būtinybė skatinti inovacijas ir žinių
naudojimą, kuriant bei tiekiat į rinką konkurencingus produktus ir paslaugas. Kartu pripažįstama,
kad per mažas įmonių aktyvumas investuojant į mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą ir
inovacijas gali turėti rimtų pasekmių ilgalaikiam šalies ūkiui ir ekonomikos augimui.

Esamos padėties vertinimas leidžia identifikuoti pagrindines kliūtis vandenilio ir kuro
elementų technologijų plėtrai Lietuvoje:
1. Vandenilio ir kuro elementų technologijų mokslinių tyrimų ir plėtros rezultatai
nepakankamai naudojami versle.
2. Aukštos kvalifikacijos specialistų, galinčių dirbti su vandenilio ir kuro elementų
technologijomis, trūkumas tiek verslo, tiek mokslinių tyrimų sektoriuje.
3. Verslas ir Vyriausybė mažai investuoja į vandenilio energetikos technologijų mokslinius
tyrimus ir plėtrą ir yra nepakankamai skatinami tai daryti.
4. Aukštosios mokyklos ir mokslinių tyrimų institutai nesteigia naujų inovacinių įmonių.
5. Įmonės nevykdo tiriamosios ir inovacinės veiklos vandenilio ir kuro elementų technologijų
srityje.
6. Bendradarbiavimo tarp valdžios institucijų, mokslinių tyrimų institutų ir privataus verslo
sektoriaus trūkumas.
Lietuvos mokslo institucijos aktyviai dirba vandenilio ir kuro elementų technologijų srityje,
dalyvauja šalies ir tarptautiniuose projektuose. Stiprioji vandenilio ir kuro elementų technologijų
plėtros pusė yra aukšto lygio moksliniai tyrimai. Vandenilio ir kuro elementų technologijų plėtros
silpnoji pusė yra mažas verslo sektoriaus domėjimasis ir dalyvavimas integruojant šias
technologijas įtraukimui į rinką. Ši situacija lemia, jog moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra,
mokymo ir viešinimo veiklos laikomi vidutinės trukmės tikslais, o vandenilio energetikos
technologijų įtraukimas į rinką išlieka ilgalaikiu tikslu.
Instrumento, kuris užtikrintų mokslinių tyrimų institutų ir universitetų, verslo ir viešojo
sektoriaus bendradarbiavimą vandenilio ekonomikos plėtroje, sukūrimas šiuo metu turėtų tapti
pagrindiniu vandenilio ir kuro elementų technologijų plėtros viešosios politikos tikslu. Tik jungtinė
veikla gali užtikrinti vandenilio ir kuro elementų technologijų virsmą naujais produktais. Bendra
erdvė, dalijimasis žiniomis ir tarptautinis bendradarbiavimas padės Lietuvai greičiau pasiekti ES-15
šalių standartus. ZuHause iniciatyva yra puikus pavyzdys profesinio mokymo srityje.

3. Kuro elementų atnaujinimas ir pritaikymas
Pagal Lietuvos elektros rinkos plėtros politiką, visiems elektros energijos vartotojams bus
galima laisvai pasirinkti nepriklausomą elektros energijos tiekėją, o privatiems asmenys (vidaus
naudojimui) bus įmanoma laisvai pasirinkti elektros tiekėją Lietuvoje tik nuo 2015 metų.

Gamtinių dujų tiekimo tinklas nuolat plečiamas, vis dėlto, tai nereiškia, kad visa įmanoma
energijos pasiūla bus įmanoma atokesniuose gyvenamuosiuose rajonuose. Šiuo atveju, mobiliosios
dujų talpyklos gali būti naudojamos, siekiant užtikrinti netrikdomą kuro elementų šildymo sistemų
naudojimą. Mažos galios elektros energijos gaminamos elektros energijos pirkimas nėra
reglamentuojama Lietuvoje. Elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamintojai turi
teisę parduoti elektros energiją didesniu tarifu, reglamentuotu valstybės.

4. Profesinio švietimo vaidmuo kuro elementu šildytuvų taikyme
Elektros inžinieriaus specializacija rengiama daugelyje Lietuvos universitetų (Klaipėdos
universitetas, Kauno technologijos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, ir tt) ir
kolegijose (Kauno technikos kolegija, Panevėžio kolegija, Žemaičių kolegija, ir tt). Taip pat
Nacionalinis mokymo centras teikia ilgalaikes programas ir trumpalaikius seminarus, šildymo ir
elektros technologijų besimokantiems suaugusiesiems ir persikvalifikuojantiesiems. Didelės
energijos tiekimo įmonės turi savo atskirus darbuotojų mokymo padalinius.
Aukštojo mokslo ir profesinio mokymo įstaigos pastebi vis didėjantį elektronikos, automatikos
technologijų irenergetikos sektoriaus vystymąsi ir specialistų poreikį, todėl vis daugiau ir daugiau
įsitraukia pažangių technologijų projektus ir skaina savo studentus aktyviai juose dalyvauti.
Pavyzdžiui, Kauno technikos kolegija skiria didelį dėmesį, rengiant specialistus, gebančius dirbti su
„Smart House“ technologijomis.
Per praktinius ZuHause seminarus dalyviai mokėsi apie technologijas ir išreikškė apie poreikį
tyrinėti šioje srityje, ir buvo pasirengę įdiegti kuro elementų šildymo prietaisus savo namuose.
Turint omenyje, tarpdisciplininį požiūrį ir atsižvelgiant į Lietuvos profesinį mokymą apie ateities
technologijas, būtų pravartu ZuHause mokomąja medžiagą įvesti kaip studijų programos dalį,
rengiant šildymo ir elektros inžinierius. Net jei kuro celių šildymo techniko specializacija šiuo metu
ir nebūtų itin populiari tarp profesinio mokymo įstaigų Lietuvoje, dėl trūkstamų praktinių įgūdžių
taikymo rinkoje, tačiau specializacijos įtraukimas į esamas mokymo programas, gali sukelti rinkos
plėtrą.

5. Projekto ZuHause indėlis
Projektas ZuHause buvo įgyvendinamas trimis etapais: ZuHause1 projektas (2005 – 2007)
buvo skirtas susisteminti pagrindines žinias, reikalingas dirbant su kuro elementų technologija.
Pirmajame ZuHause modulyje pristatomi kuro elementų šildutuvų veikimo principai, švarios

vandeninlio technologijos reikšmė aplinkos apsaugos kontekste ir taikymo sritys, energetinė
situacija ir prognozės pasaulio mastu. ZuHause2 projekto (2008-2010) metu buvo parengtas
pereinamasis modulis – nuo teorijos prie praktikos, pagrįstas mišraus mokymosi koncepcija. Šiame
modulyje daug dėmesio skiriama energijos kogeneracijos ir šildymo temoms (šildymo sistema,
energijos valdymas, nuotolinis aptarnavimas) bei kuro elementų produktų pateikimui rinkai
(sutarčių sudarymas, atsakomybė ir pan.). ZuHause3 (2010 – 2012) modulis yra skirtas praktiniam
mokymo medžiagos įsisavinimui. Šioje dalyje partneriai parengė praktines užduotis, jų sprendimus
bei pagalbinę medžiagą studentams ir mokytojams.
Projekto partneriai:
− Bremeno universitetas (Vokietija)
− Osnabriuko prekybos, pramonės ir amatų rūmai (Vokietija)
− Modernių mokymosi technologijų gamintojas ModernLearning (Vokietija)
− Dublino technologijos institutas (Airija)
− Profesinio rengimo centras Kenteq (Nyderlandai)
− Prekybininkų asociacija LVH APA (Italija)
− Įmonių grupė FRAEMA (Ispanija)
− Įmonių grupė Aspremetal (Ispanija)
− VšĮ Kauno regioninis inovacijų centras (Lietuva)

6. Profesinio kuro celių šildytuvų mokymo planavimas
Vandenilis ir kuro elementai yra suvokiami kaip esminiai elementai skirtumo tarp iškastinio
kuro atsargų ir poreikio jiems mažinimui, naudojant arba atsinaujinančius energijos šaltinius, arba
kitus ribotus, platesnio asortimento nei įprastinė nafta, resursus, tokius kaip natūralios dujos,
anglis ar branduolinė energija. Tikimasi, jog ateityje kuro elementų technologijos vaidins
reikšmingą vaidmenį ekonomikoje, kurioje elektra ir vandenilis taps pagrindiniais, vienas kitą
pakeičiančiais energijos nešėjais. Svarbu jau dabar išanalizuoti rengiamas mokymo specializacijas ir
įtraukti inovatyvias žinias į mokomąja medžiagą, rengiant šildymo ir elektros inžinierius.
Kauno regioninis inovacijų centras numato plėsti žinias ir skatinti jų praktinį taikymą:
- Technologijų demonstravimo srityje, bendradarbiaujant su Vokietijos partneriais ir
gamintojais (Technologijų demonstravimo centre, Kaune);

- Bendradarbiaujant su gamintojais ir prekybos atstovais atsinaujinančių energijos
technologijų srityje, kurios galėtų stimuliuoti technologijų taikymą;
- Pristatatant projekto ZuHause rezultatus profesinio mokymo institucijose (tiesioginio
kontakto arba nacionalinėse parodose profesinio mokymo paslaugų teikėjams);
- Rengiant naujus projektus, siekiant technologijų ir mokomosios medžiagos atnaujinimą, bei
augantį visuomenės sąmoningumą;
- Rengiant vienos dienos mokymus šildymo ir elektros inžinieriams „kuro elementų šildytuvų
pagrindai“;
- Buriant kuro elementų šildymo technologijų bendruomenę socialiniuose tinkluose.

Summary: Study to innovation management of vocational education
Innovation as a success not only when a new product or process has been launched. Innivation
goal is to change the economic and / or social environment, to change people behavior.
Innovation creates new value and more opportunities than in the foreground, and project ZuHause
is an excellent egzample of it.
Lithuanian research institutes and universities are actively engaged in research and development
projects. They focus on hydrogen production, storage and fuel cells used in materials research.
Lithuanian Energy Institute is the coordinating body for research and development activities
related to hydrogen energy technologies in Lithuania. The creation of instrument, ensuring
research institutes and universities, business and the public sector in the development of the
hydrogen economy, is now the heart of the hydrogen and fuel cell technologies in the public policy
purpose.
Having in mind the interdisciplinary approach and focus on future technologies of VET in Lithuania,
ZuHause training materials are very much on time to be introduced as part of study programmes
for heating and electricity engineers. Even though it is likely that the specialisation of a “fuel cell
heating technician” currently would not be popular in vocational education institutions in Lithuania
as such due to lack of skills’ application in the market, it’s incorporation into existing training
programmes could trigger the market development.
Only joint activities can provide hydrogen and fuel cell technologies easy achievable products.
Innovative space of knowledge sharing and international cooperation will help Lithuania to reach
the EU-15 standards quickly and project ZuHause initiative is an excellent example.

In guten H änden. In buone mani.

