
 

Szegeden a SCOBE Csapata 

 
Az ArchEnerg Klaszter vezetősége március 25-26-án Szegeden látta vendégül projekt partnereit. 

A SCOBE projekt résztvevői két online tanfolyam létrehozásán dolgoznak, mindkét kurzus a 

szélenergiához kapcsolódik. Az Erasmus Plus program résztvevői: Vea Qualitas (Spanyolország), 

Acrosslimits Ltd. (Málta), MAICH (Görögország), GMI (Franciaország), Accentuate (North East) 

Limited (Egyesült Királyság) és az ArchEnerg Klaszter (Magyarország). Sajnos a GMI nem tudott 

részt venni a találkozón, képviselője viszont egy rövid időre skype-on csatlakozott a többiekhez.  

Az esemény központi témája a képzési anyag platformjának technikai része volt, amelyről a 

partnerek elmondták a véleményüket, továbbá megosztották az ezzel kapcsolatos ötleteiket és 

javaslataikat. Az egyik tanfolyam már megtalálható a project weboldalán: www.scobeproject.eu 

bár teljes egészében május elejére fog elkészülni. Az érdeklődők a két tanfolyamot angol, görög, 

spanyol, francia és magyar nyelven végezhetik el. A tanulást videófelvételek és kvízek teszik majd 

élvezetessé, a még több információra vágyóknak pedig a szakértők által ajánlott linkeken 

keresztül lesz lehetőségük a részletesebb tudnivalók elsajátításához. Azok, akik szeretnék a 

tanfolyamokat elvégezni, regisztráció után felhasználónevet és jelszót fognak kapni. Mindkét 

tanfolyam ingyenesen hozzáférhető lesz mindenki számára.  

 

 

„Bevezetés a szélenergiába” című első kurzus általános információt tartalmaz a villamosenergia 

termelésről, a szélturbinák kialakulásának rövid történetéről, a szárazföldi és a tengeri 

szélerőművek felépítéséről, az éghajlatváltozás globális kihívásairól és számos egyéb érdekes, a 

szélenergia világához kapcsolódó témáról. Ez a tanfolyam azok számára készül, akik semmilyen 

előzetes tudással nem rendelkeznek a szélenergiát illetően. A második a kompozit anyagok 

javítására összpontosít „ A széllapátok kompozit anyagának javítása ” címen, melynek tükrében 

a tanulók megismerhetik a kompozit anyagok típusait, a javításához szükséges eszközöket, a 

széllapátok felépítését és egyéb ehhez kapcsolódó hasznos dolgot. Ez a tanfolyam azok számára 

készül, akik már rendelkeznek előzetes, a szélenergiához kapcsolódó ismeretekkel.  

A project partnerek őszintén remélik, hogy sok olyan érdeklődőre számíthatnak a közeljövőben, 

akik szívesen tanulnának a fent említettekről. A találkozó egy kis városnézéssel zárult Szeged 

gyönyörű belvárosában. 

 
 

http://www.scobeproject.eu/

