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SCOBE Találkozó Máltán 

2018.március 27-28-án zajlott le a SCOBE project második találkozója az Acrosslimits Kft. 

szervezésében a máltai Naxxar-ban.  A résztvevők a hat konzorciumi partner képviselőiként 

érkeztek: a spanyol Vea Global-tól, a francia GMI AERO SAS-tól, a görög MAICH-tól, a máltai 

Acrosslimits-től, az angol Accentuate-től és a magyar ArchEnerg Klasztertől.   

 

A kétnapos ülés az Engagement Toolhoz kapcsolódó és a Business Observatory fejlesztésére 

vonatkozó prezentációval kezdődött. Az Engagement Box témakörén belül, a motivációs 

kérdőívek eredményeiről kaptak tájékoztatást a project partnerek. Érdekességképpen ezeket 

a kérdőíveket nem csak a résztvevő országok egyes intézményeinek vezetősége töltötte ki, 

hanem portugál és svéd részről is volt erre érdeklődés. A felmérés alapján a műszaki 

intézmények prioritása a szélenergia szektor legújabb trendjeihez kapcsolódó tudnivalók 

elsajátítása, míg az oktatási intézmények számára a legfontosabb dolgot a SCOBE projekt 

képzési anyagához való hozzáférés jelenti. A Business Observatory keretein belül a partnerek 

megvitattak és jóváhagytak egy készülő felmérést, emellett informálódtak a szélenergia 

erőművek karbantartásának és javításának jelenlegi trendjeiről. 

Nagy hangsúlyt fektettek az Accentuate, GMI, Acrosslimits és MAICH közreműködésével 

készülő oktatócsomag kezdeti lépéseinek megvalósítására. Megbeszélésre került az 

oktatóanyag struktúrája mellett a munkamegosztás is. A felvázolt tanterv alapján a diákok 

megismerkednek majd a rotorlapátok típusaival és szerkezetével, a felhasználásra kerülő 

anyagokkal épp úgy, mint az anyagkísérletekkel, elsajátítják majd a kárelemzést is és a 

különböző technikákat, módszereket. Egészségügyi és biztonsági előírások, valamint 

hulladékhasznosítási szabályok oktatására is sor kerül ezen a szélenergiára épülő két kurzuson. 

Érdekes tesztek, játékok és videók segítségével ez a két tanfolyam igencsak élvezetes lesz. 

Ebből kifolyólag a virtuális e-learning platformról egy általános ismertetőt láthattak és 

hallhattak a résztvevők, emellett helyenként egy-egy részlet is körvonalazódott a platformra 

vonatkozólag.  

Az ülés utolsó néhány óráját a folyamatban levő és az eljövendő disszeminációs 

tevékenységekre, az Erasmus+ adminisztrációs dokumentációinak ismertetésére, az  

elkövetkezendő feladatok előkészítésére és azok határidőinek kitűzésére, illetve a projekthez 

kapcsolódó rendezvények, ezzel együtt a következő találkozó szervezésének előkészületeire 

fordították. 

 

A találkozó összefoglalása és értékelése után a partnerek megállapodtak abban, hogy az 

oktatócsomag tananyagának további részleteit megosztják a nyilvánossággal, amint teljesen 

elkészül. Az érdeklődők a SCOBE projekt honlapján tájékozódhatnak erről hamarosan: 

www.scobeproject.eu. 
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