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Η ηέηαξηε ζπλάληεζε ηνπ έξγνπ ARDUinVET θηινμελήζεθε ζηελ Απζηξία. ηε γνεηεπηηθή πόιε 

Wolfsberg, Σνύξθνη, Ρνπκάλνη, Έιιελεο θαη Ιηαινί εηαίξνη ζπλαληήζεθαλ ζην Ιλζηηηνύην HTL 

Wolfsberg, όπνπ ηνπο ππνδέρηεθε ν δηεπζπληήο Jürgen Jantschgi πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ηνπο 

ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο, ε απζηξηαθή νκάδα παξείρε θηη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ 

πξσηνηύπσλ ηεο παξνπζηάδνληαο ηεθκεξίσζε θαη δείρλνληαο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο πώο ηα έξγα 

επηθεληξώζεθαλ ζηε ρξήζε δηαθόξσλ ηύπσλ θηλεηήξσλ (Βεκαηηθνί, servo, dc). 

ηε ζπλέρεηα, ε ηνπξθηθή νκάδα έδεημε ην έξγν ηεο, πνπ απνηειείηαη από έλα θαπέιν θνηλσληθήο 

απόζηαζεο, ην νπνίν όηαλ εληνπίζεη άηνκα ζηελ πεξηνρή εγγύηεηαο εθπέκπεη έλαλ ήρν ζπλαγεξκνύ. 

Σν απόγεπκα όινη νη εηαίξνη επηζθέθηεθαλ ην εξγνζηάζην ηνπ Οκίινπ Mondi γηα κηα μελάγεζε ζε 

νιόθιεξν ην εξγνζηάζην. ηε ζπλέρεηα κπόξεζαλ λα ξίμνπλ κηα πξνζεθηηθή καηηά ζε όια ηα ζηάδηα 

ηεο βηνκεραληθήο θαηαζθεπήο ραξηηνύ, μεθηλώληαο από ηελ απνζήθεπζε ηεο μπιείαο, ζηε ζπλέρεηα 

ζηνλ ηεκαρηζκό ηεο μπιείαο θαη ζπλερίδνληαο κε ην πξεζάξηζκα θαη ην πιύζηκν κέρξη λα ηπιηρηεί ζε 

κεγάιν θαξνύιηα, ηα νπνία δηαλέκνληαη ζε όιε ηελ Δπξώπε. 

Αθνινύζσο, ε νκάδα επηζθέθηεθε ην θέληξν ηεο πόιεο ηνπ Wolfsberg. 
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Σν πξσί, νη νκάδεο ζπγθεληξώζεθαλ αξρηθά ζην Γεκαξρείν ηνπ Wolfsberg, όπνπ είραλ ηελ ηηκή λα 

ζπλαληήζνπλ ην δήκαξρν ηεο πόιεο Hannes Primus. Καηόπηλ πήγαλ ζην Ιλζηηηνύην HTL Wolfsberg 

γηα λα ζπλερίζνπλ ηηο εξγαζίεο πνπ είραλ μεθηλήζεη ηελ πξνεγνύκελε κέξα. 

Η ξνπκαληθή νκάδα παξνπζίαζε ην έξγν ηεο θαη ηελ ηεθκεξίσζε πνπ παξήρζε, ελώ ζηε ζπλέρεηα 

άθεζε ηελ ηηαιηθή νκάδα λα δείμεη ηελ ηεθκεξίσζε θαη ηα βίληεν πνπ παξήρζεζαλ. Καηά ηε δηάξθεηα 

ηεο παξνπζίαζεο, ε ηηαιηθή νκάδα δηέλεηκε ηα πξσηόηππα θηη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε νζνλώλ (LCD, 

Dot-Matrix θαη OLED). 

ηε ζπλέρεηα ζπγθεληξώζεθαλ ζρόιηα θαη παξαηεξήζεηο από ηηο άιιεο νκάδεο πνπ ζπκκεηείραλ θαη ε 

ειιεληθή νκάδα παξνπζίαζε ηνλ ηζηόηνπν ηνπ eTwinning γηα δηεζλή ζπλεξγαζία. 

Σέινο, νη εηαίξνη πέξαζαλ ζηελ νξγάλσζε ησλ επόκελσλ θάζεσλ ηνπ έξγνπ: ε εκεξνκελία ηεο 

ζπλάληεζεο ζηελ Διιάδα νξίζηεθε γηα ηηο 29-30 επηεκβξίνπ θαη νξίζηεθαλ νη δξαζηεξηόηεηεο πνπ 

πξέπεη λα  νινθιεξσζνύλ ηνπο επόκελνπο κήλεο. 

ηε ζπλέρεηα, ε νκάδα μελαγήζεθε ζην ζρνιείν ππνδνρήο, δίλνληαο ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα 

εξγαζηήξηα, κεραλνινγίαο, ειεθηξνληθήο θαη πιεξνθνξηθήο, από ηα εξγαζηήξηα παξαγσγήο έσο ηα 

εξγαζηήξηα επεμεξγαζίαο πιαζηηθώλ, κεηαιιηθώλ θαη μύιηλσλ πιηθώλ. 

Αθνύ είραλ θαη πάιη ηελ επθαηξία λα ραηξεηίζνπλ ηνλ δηεπζπληή, γηα λα νινθιεξώζνπλ, νη 

ζπκκεηέρνληεο ηαμίδεςαλ ζηε ιίκλε Worthersee θνληά ζην Κιάγθελθνπξη γηα κηα επίζθεςε ζην 

πάξθν κε εληππσζηαθέο κηληαηνύξεο θηηξίσλ Minimundus  

 

 


