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5th TPM Piraeus, Greece – 29 - 30 Septembrie 2022 

29 Septembrie 2022 

Cea de-a cincea întâlnire a proiectului ARDUinVET a fost găzduită de Grecia. O călătorie prin istoria 

civilizației clasice elene a început în Muzeul Acropolei din Atena, unde participanții turci, români, 

austrieci și italieni s-au întâlnit și au vizitat muzeul. 

După aceea, grupul a mers în vârful Acropolei pentru a vedea în direct Partenonul și templul Atenei Nike, 

apoi a coborât și a mers la școală. 

În timpul întâlnirii, echipa grecească a prezentat institutul ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ și a furnizat kituri Arduino 

pentru a-și construi prototipurile în direct, prezentând documentația și arătând participanților proiecte de 

senzori (senzor cu ultrasunete în semnul de circulație, sistem de alarmă, server web pentru citirea valorilor 

senzorilor). 

La finalul prezentării grecilor, participanții au căzut de acord cu privire la pașii finali care urmează să fie 

parcursi până la închiderea proiectului. 

La acel moment, toți participanții au avut plăcerea de a vizita întreg complexul școlar, concentrându-se pe 

laboratoarele, precum laboratorul de automatizare, laboratorul de calculatoare, laboratorul de electronică și 

multe altele 

La sfârșitul turului școlii, ceremonia de închidere a activităților a avut loc în prezența directorului cu 

prezentarea certificatelor de participare, urmată de o cină minunată în portul Pireu. 

 

 

 

ARDUin VET 
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30 Septembrie 2022 

 

A doua zi a început splendid cu o vizită la Fundația 

Eugenides de la Faliro, o fundație privată care ne-a făcut 

onoarea de a vedea unul dintre cele mai mari planetarii din 

Europa, precum și câteva săli cu experimente educaționale 

interesante despre știință și tehnologie (biologie, geologie). , 

informatică, robotică, fizică, matematică, chimie etc.), o 

bibliotecă și, de asemenea, găzduiește UTech Lab: un 

laborator unde sunt organizate cursuri și demonstrații despre 

Arduino, imprimare 3D și altele pentru tinerii studenți. 

Apoi, grupul a mers la Centrul Cultural al Fundației Stavros 

Niarchos, un complex impresionant proiectat de Renzo Piano, 

situat tot în Golful Faliro, care conține o bibliotecă imensă și 

o operă. 

La acel moment, grupul a putut să-și ia rămas bun cu un 

prânz final pe străzile din Faliro. 


