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Η πρώτη εναρκτήρια συνάντηση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, όπως αποφασίστηκε μεταξύ των εταίρων λαμβάνοντας
υπόψη την επιδημιολογική κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε όλες τις χώρες. Οι συμμετέχοντες στο έργο από την Τουρκία,
την Ελλάδα, την Αυστρία, τη Ρουμανία και την Ιταλία είχαν μια ενδιαφέρουσα ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων
σχετικά με το έργο και τις ευθύνες κάθε μέρους.
Η συνάντηση ξεκίνησε με τον θερμό χαιρετισμό του κ. Ummet Kaya, διευθυντή της σχολής GET Gölbaşı, ο οποίος
ευχήθηκε σε όλους καλή συνεργασία. Ο κ. Huseyin Gokce ξεκίνησε την πρώτη συνεδρία της συνάντησης
παρουσιάζοντας το έργο, τα αναμενόμενα κίνητρα και αποτελέσματα, μοίρασε τις αρμοδιότητες, όπως περιγράφονται στο
έντυπο αίτησης, και ξεκίνησε τη συνεργασία μεταξύ των εταίρων.
Κάθε εταίρος παρουσίασε το σχολείο και τη χώρα του.
Στο τέλος αυτής της στιγμής κοινής χρήσης, η τουρκική ομάδα παρουσίασε τον ιστότοπο του έργου και τη σελίδα του
Facebook αφιερωμένη σε αυτό.
Η ιταλική ομάδα έδειξε το flyer και το κανάλι YouTube του έργου, που ονομάζεται Project ARDUinVet. Η Αυστρία
παρουσίασε τον λογαριασμό Instagram και Twitter του έργου.
Η Ελλάδα σχεδίασε το λογότυπο και έδειξε τις σελίδες του έργου eTwinning. Έδωσε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο
εμπλουτισμού του με υλικό και πώς θα προστεθούν συμμετέχοντες, τόσο μαθητές όσο και εκπαιδευτικούς.
Η Ρουμανία παρουσίασε το 1ο διαφημιστικό βίντεο του έργου σχετικά με το τι έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα και τι θα γίνει
στο μέλλον. Το βίντεο μεταφορτώθηκε στο κανάλι YouTube.
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Τη δεύτερη μέρα, οι συμμετέχοντες, αφού συμφώνησαν για τις ημερομηνίες των επόμενων
συναντήσεων,
ακολούθησαν τα εργαστήρια που διοργάνωσε η τουρκική ομάδα:
.
Workshop: Επίδειξη κιτ μονάδας κουμπιών & LED – Mr. Huseyin GOKCE
Workshop: Χρήση ThinkerCad και Fritzing. – Mr. Huseyin GOKCE
Κατά τη διάρκεια των δύο εργαστηρίων, βάση του έργο που παρουσιάστηκε, η ομάδα εξήγησε πώς οι
διάφοροι εταίροι θα πρέπει να δομήσουν τις διάφορες ενότητες. Παρουσιάστηκαν τα λογισμικά
Fritzing και TinkerCad, δύο λογισμικά που επιτρέπουν την προσομοιώση και το σχεδιασμό έργων με
Arduino. Αποφασίστηκε ότι στις διάφορες ενότητες που θα ετοιμάσουμε, όλα τα κυκλώματα θα πρέπει
να σχεδιαστούν με το Fritzing και υπενθυμίστηκε ότι όλα τα κείμενα θα πρέπει να μορφοποιηθούν σε
Times New Roman με μέγεθος γραμματοσειράς σε 12.
Οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν τη σημασία και τη σπουδαιότητα αυτού του ευρωπαϊκού έργου και
έθεσαν πολλές ερωτήσεις στον συντονιστή για να κατανοήσουν καλύτερα τα επόμενα βήματα και τις
εργασίες που έχουν ανατεθεί. Η ιταλική ομάδα ετοίμασε το ενημερωτικό δελτίο αυτής της συνάντησης.
Συζητήσαμε τους καλύτερους τρόπους για να οργανώσουμε τις κινητικότητες TPM και τον αριθμό των
εκπαιδευτικών που θα συμμετέχουν.
Στο τέλος της δεύτερης συνάντησης εργασίας, οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν αφηγήσεις των
ταξιδιωτικών τους εμπειριών και εξέφρασαν την αμοιβαία ευχαρίστηση τους για το χρόνο που
πέρασαν επιτυχώς μαζί, σημαντικό τόσο για να ξεκινήσει μια καλή σχέση μεταξύ των εμπλεκόμενων
εκπαιδευτικών αλλά και για την καλύτερη επιτυχία του έργου.

