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5. TPM  Pire, Yunanistan,  – 29-30/Eylül/2022  

29 Eylül 2022 

ARDUinVET projesinin 5. TPM toplantısına Yunanistan ev sahipliği yaptı. Türk, Rumen, Avusturyalı 

ve İtalyan katılımcılar buluşup   Atina'daki Akropolis Müzesini gezdi. Burada  klasik Helen uygarlığı 

tarihini gördüler. 

Daha sonra Parthenon'u ve Athena Nike tapınağını   görmek için Akropolis  tepesine çıkan grup,  sonra 

aşağı inerek evsahibi  okula gittiler. 

Toplantı sırasında Yunan ekibi okullarını tanıttı ve prototiplerini oluşturduğu/yaptığı Arduino kitleri 

sağladı, Modüllerini sundu ve katılımcılara sensör projelerini gösterdi, (trafik işaretinde ultrasonik 

sensör, alarm sistemi, sensör değerlerini okumak için web sunucusu…). 

 

Yunanlıların sunumunun sonunda, katılımcılar projenin kapanmasına kadar atılacak son adımlar 

üzerinde anlaştılar. 

Bu noktada, tüm katılımcılar otomasyon laboratuvarı, bilgisayar laboratuvarı, elektronik laboratuvarı 

ve daha birçok laboratuvarı görerek,  tüm okul kompleksini ziyaret etme memnuniyetini yaşadılar. 

Okul gezisinin sonunda okul müdürünün huzurunda katılım belgelerinin takdimi ile etkinliklerin 

kapanış töreni gerçekleştirildi ve ardından Pire limanında muhteşem bir akşam yemeği düzenlendi. 

 

 

ARDUin VET 5. Haber Mektubu 
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Ertesi gün, bize Avrupa'nın en büyük planetaryumlarından 

birini görme onurunu veren özel bir vakıf olan Faliro'daki 

Eugenides Vakfı'nın yanı sıra bilim ve teknoloji (biyoloji, 

jeoloji) üzerine ilginç eğitici deneyler içeren birkaç sergi 

salonu ziyaretiyle muhteşem bir şekilde başladı. Burası, 

bilgisayar bilimi, robotik, fizik, matematik, kimya vb.) sergi 

salonları, bir kütüphane ve aynı zamanda UTech Lab'a ev 

sahipliği yapmaktadır.  Ayrıca burada; Arduino, 3D baskı ve 

daha pek çok konuda kurs ve gösterilerin küçük öğrenciler 

için düzenlendiği  laboratuvarlar vardı. 

 

Daha sonra grup, Renzo Piano tarafından tasarlanan ve yine 

Faliro Körfezi'nde bulunan, içinde büyük bir kütüphane ve bir 

opera binası bulunan etkileyici bir kompleks olan Stavros 

Niarchos Vakfı Kültür Merkezi'ne gitti. 

Bu noktada grup, Faliro sokakları arasında son bir öğle 

yemeği ile birbirerine veda etti.  


