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4. TPM Wolfsberg, Avusturya – 12-13 /Mayıs /2022 

12 / Mayıs / 2022 

ARDUinVET projesinin dördüncü toplantısına Avusturya ev sahipliği yaptı. Şirin Wolfsberg 

kasabasında Türk, Rumen, Yunan ve İtalyan katılımcılar, program kapsamında çalışmalarına 

başlamadan önce müdür Jürgen Jantschgi atarfından karşılanıp,  HTL Wolfsberg MEÖ okulunda 

buluştular.    

Toplantı sırasında Avusturyalı ekip, prototiplerini  ürettiği  kitler sağladı. Döküman ve  belgeler sundu. 

Katılımcılara proje konusu ile ilgili çeşitli motor türlerinin (servo, step, dc) kullanımına  yönelik 

uygulamalar gösterdi.  

Ardından, Türk ekibi, yakındaki  insanları tespit ettiğinde alarm sesi çıkaran sosyal mesafeli bir 

şapkadan oluşan nihai tasarımlarını gösterdi.  

Öğleden sonra  tüm proje katılımcılar; tüm fabrikayı rehberli bir şekilde gezmek için Mondi Group 

Kağıt fabrikasına gittiler. Daha sonra, kerestenin depolanmasından başlayarak, kerestenin 

parçalanmasına ve daha sonra büyük kağıtlara sarılana kadar presleme ve yıkamaya devam eden 

endüstriyel kağıt yapımının tüm aşamalarını yakından inceleme fırsatı buldular. Nihai ürün olan 

Avrupa'ya dağıtılan  kağıt makaralarını gördüler.   

Bunu takiben grup, Wolfsberg şehir merkezini ziyaret etti.    
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13 / Mayıs / 2022 

Sabah saatlerinde ekipler ilk olarak Wolfsberg Belediye Binası'nda toplandılar ve burada kasabanın 

belediye başkanı Hannes Primus ile tanışma şerefine nail oldular ve önceki gün başlayan çalışmalara 

devam etmek için HTL Wolfsberg MEÖ okuluna gittiler. 

Rumen ekibi özel Arduino projesini ve hazırlanan belgeleri sundu ve ardından İtalyan ekibine 

hazırlanan belgeleri ve videoları göstermesi için söz bıraktı. İtalyan ekip sunum sırasında LCD’lerin  

(LCD, Dot-Matrix ve OLED) kullanımına ilişkin prototip kitlerini dağıttı.   

Ardından, katılımcı  diğer ekiplerden geri bildirim alındı ve Yunan ekibi uluslararası işbirliği için 

eTwinning proje  sitesini gösterdi.  

Son olarak, projenin sonraki aşamalarını organize etme aşamasına geçildi: Yunanistan toplantısının 

tarihi  29-30 Eylül olarak belirlendi. Önümüzdeki aylarda tamamlanacak faaliyetler belirlendi. 

Grup daha sonra okul laboratuvarlarından plastik, metal ve ahşap malzemelerinin işlendiği  mekanik, 

elektronik ve bilgisayar bilimleri laboratuvarlarına özel ilgi göstererek, ev sahibi kurum  atelye ve 

labaratuvarlarını gezdi  

Okul müdürüne veda ettikten sonra  katılımcılar, Minimundus minyatür parkını ziyaret etmek için 

Klagenfurt yakınlarındaki Wörthersee'e gittiler. 

 


