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Mai 2022 

Cea de-a patra întâlnire a proiectului ARDUinVET a fost găzduită de Austria. În fermecătorul oraș 

Wolfsberg, participanții turci, români, greci și italieni au fost duși la Institutul HTL Wolfsberg, unde s-

au putut întâlni cu directorul Jürgen Jantschgi înainte de a-și începe activitatea în cadrul programului. 

În timpul întâlnirii, echipa austriacă a oferit kituri pentru a-și construi prototipurile în direct, 

prezentând documentația și arătând participanților cum în cadrul proiectele s-au concentrat pe 

utilizarea diferitelor tipuri de motoare (fără perii, stepper, DC). 

Apoi, echipa turcă și-a arătat designul final pentru proiectul liber ales constând într-o pălărie de 

distanțare socială, care la detectarea persoanelor din zona de proximitate emite un sunet de alarmă. 

După-amiaza, toți participanții la proiect au mers la fabrica Mondi Group pentru un tur ghidat al 

întregii fabrici. Ei au putut apoi să privească îndeaproape toate etapele fabricării hârtiei industriale, 

începând cu depozitarea cherestelei, apoi trecând la mărunțirea cherestelei și apoi continuând cu 

presarea și spălarea până când aceasta este înfășurată în role mare, care sunt apoi distribuite în toată 

Europa. 

După aceasta, grupul a putut vizita centrul orașului Wolfsberg. 
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13 Mai 2022 

În cursul dimineții, echipele s-au adunat inițial la Primăria Wolfsberg, unde au avut onoarea de a-l 

întâlni pe Hannes Primus, primarul orașului, înainte de a se deplasa la Institutul HTL Wolfsberg pentru 

a continua lucrările începute în ziua precedentă. 

Echipa din România și-a prezentat proiectul și documentația produsă, iar apoi a dat cuvântul echipei 

italiene să arate documentația și videoclipurile produse. În cadrul prezentării, echipa italiană a 

distribuit kiturile prototip privind utilizarea display-urilor (LCD, Dot-Matrix și OLED). 

Apoi au fost colectat feedbackul de la celelalte echipe implicate, iar echipa greacă a arătat site-ul 

eTwinning pentru colaborare internațională. 

Finally, they moved on to the phase of organizing the next phases of the project: the time for the visit 

to Greece was set for September 29-30 and the activities to be completed in the coming months were 

defined. 

În final, s-a trecut la faza de organizare a următoarei întâlniri a proiectului: vizita în Grecia a fost 

stabilită pentru 29-30 septembrie și au fost definite activitățile care urmează să fie finalizate în lunile 

următoare. 

Grupul a vizitat institutul gazdă, acordând o atenție deosebită laboratoarelor de mecanică, electronică 

și informatică, de la laboratoarele de producție până la cele de prelucrare a materialelor plastice, 

metalice și lemnoase. 

După, au avut din nou ocazia de a-l saluta pe director, pentru a încheia, participanții au mers la lacul 

Worthersee de lângă Klagenfurt pentru o vizită în parcul miniatural Minimundus. 

 

 


