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26/ Nisan/ 2021:
Açılış toplantısı, tüm ülkelerde mevcut olan salgın durumu dikkate alınarak ortaklar arasında kararlaştırıldığı üzere
uzaktan gerçekleştirildi. Türkiye, Yunanistan, Avusturya, Romanya ve İtalya'dan proje katılımcıları, projede ortakların
görev ve sorumlulukları hakkında yararlı bilgi alışverişinde bulundular.
Toplantı, herkese iyi çalışmalar dileyen Gölbaşı Meslek Teknik Anadaolu Lisesi Müdürü, Ümmet Kaya'nın sıcak selamı
ve açılış konuşması ile başladı.
Hüseyin Gökçe, başvuru formunda açıklandığı gibi; projeyi, beklenen motivasyon ve sonuçları, paylaşılan sorumlulukları
sunarak toplantının ilk oturumunu ve ortaklar arasında işbirliğini başlattı.
Her ortak; okullarını ve ülkelerini tanıttı.
Bu paylaşımların sonunda Türk ekibi; proje web sitesini ve projeye özel Facebook sayfasını sundu.
İtalyan ekip; ARDUinVET projemiz ile ilgili hazırladığı broşürü ve YouTube kanalını gösterdi.
Avusturya; projenin Instagram ve Twitter hesabını sundu.
Yunanistan; tasarladığı proje logosunu ve projenin eTwinning sayfalarını gösterdi. eTwinning projesinin, materyallerle
nasıl zenginleştirilebileceği, hem öğrenci hem de öğretmen katılımcıların nasıl ekleneceği hakkında bilgi verdi.
Romanya; projenin hedeflerini ve ileride neler yapılacağına ilişkin proje tanıtım videosunu sundu. Tanıtım videosu,
YouTube kanalına yüklendi.
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İkinci
. gün, katılımcılar bir sonraki toplantıların tarihleri üzerinde anlaştı. Sonra, Türk proje ekibi tarafından
düzenlenen çalıştaylar takip edildi.
Çalıştay-1: Buton & LED Modül ve Kitinin Gösterimi, Hüseyin GÖKÇE.
Çalıştay-2: ThinkerCad ve Fritzing nasıl kullanılır, Göknur TABAN, Hüseyin GÖKÇE.
İki Çalıştay sırasında; proje boyunca ortakların farklı modülleri nasıl hazırlayacağı hakkında bilgi verildi.
Arduino projelerini simülasyon etmemize ve çizmemize yarayan iki yazılım olarak; Fritzing ve TinkerCad
tanıtıldı. Modüller içerisinde tüm devrelerin Fritzing ile tasarlanmasına ve çizilmesine karar verildi. Tüm
metinlerin Times New Roman yazı tipinde ve 12 punto boyutunda olması gerektiği hatırlatıldı.
Katılımcılar bu Avrupa projesinin yarar ve önemini paylaştılar. Nihai olarak; projenin sonraki adımlarını ve
paylaşılan görevleri daha iyi anlamak için koordinatöre birkaç soru yöneltildi. İtalyan ekibe; bu toplantının
haber bültenini hazırlama görevi verildi.
TPM toplantılarını organize etmenin en iyi yolları ve dahil edilecek öğretmenler görüşüldü.
İkinci çalışma gününün sonunda, katılımcılar seyahat deneyimlerini anlattıkları bir anı paylaştılar ve birlikte
başarılı bir şekilde geçirilen zamanın karşılıklı değerini dile getirdiler.
Toplantı; ilgili öğretmenler arasında iyi bir işbirliği başlatmak, hem de projenin başarısı için çok yararlı oldu.

