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Η δεφτερθ διακρατικι ςφςκεψθ πραγματοποιικθκε ςτθν Ιταλία ςτισ 4 και 5 Μαΐου 2017. Οι εκπρόςωποι των εταίρων
του προγράμματοσ από τθν Πορτογαλία, τθ Ρουμανία, τθν Ελλάδα, τθν Σουρκία και τθν Ιταλία είχαν μία πολφ
ενδιαφζρουςα ανταλλαγι εμπειριϊν ςτο "Istituto Professionale di Stato per l'Industria E l'Artigianato "ςτθν Ποτζντςα.
Αυτι θ επαγγελματικι ςχολι προετοιμάηει τουσ νζουσ για τθ μελλοντικι επαγγελματικι τουσ ηωι ςτουσ τομείσ τθσ
μθχανολογίασ, θλεκτρολογίασ και θλεκτρονικισ, τθσ χειροτεχνίασ και τθσ κοινωνικισ και υγειονομικισ περίκαλψθσ.
Σθν πρϊτθ μζρα, μετά από το κερμό καλωςόριςμα του διευκυντι του ςχολείου, οι εκπαιδευτικοί που ςυμμετείχαν ςτο
πρόγραμμα ζδειξαν ςτουσ φιλοξενοφμενουσ τουσ χϊρουσ του ςχολείου και τα διάφορα εργαςτιρια. Οι φιλοξενοφμενοι
είχαν τθν ευκαιρία να παρακολουκιςουν τουσ ςπουδαςτζσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ κατά τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ
τουσ, και να εκτιμιςουν τθν ευςυνειδθςία και τθν ικανότθτα με τθν οποία χρθςιμοποιοφςαν ςυγκεκριμζνα
μθχανιματα και υλικά.
το τζλοσ τθσ επίςκεψθσ, θ ομάδα μεταφζρκθκε ςτθν αίκουςα ςυςκζψεων για τθν ζναρξθ τθσ ςυνάντθςθσ και τθν
παρουςίαςθ τθσ ενότθτασ που ανζπτυξαν οι Ιταλοί εταίροι.
Ομάδα μακθτϊν, υπό τθν κακοδιγθςθ των κακθγθτϊν Zaccagnino και Sassaroli, καταςκεφαςαν μετατροπζα ADC,
μικροεπεξεργαςτι τθσ οικογζνειασ PIC. Ο ςυγκεκριμζνοσ μετατροπζασ είναι 10 bit, από 0 ζωσ 4 βολτ. Μπορεί επίςθσ να
χρθςιμοποιθκεί με 8 ι 4 bit, ζχοντασ τθ δυνατότθτα να χρθςιμοποιιςει ζνα εξωτερικό ρολόι για να αυξιςει τουσ
χρόνουσ κωδικοποίθςθσ για μια πιο αργι ανάγνωςθ.
Ο πυρινασ του κυκλϊματοσ είναι το PIC 16F877 με 40 ακροδζκτεσ, ζχει προγραμματιςτεί ςε BASIC και ςυνδζεται με τθν
είςοδο, τθν ζξοδο και με τθν παροχι ρεφματοσ μζςω αντίςταςθσ. Για λόγουσ παρουςίαςθσ και επαλικευςθσ τθσ
λειτουργίασ, θ διαχείριςθ τθσ ειςόδου γίνεται μζςω ενόσ ποτενςιόμετρου πολλαπλισ περιςτροφισ.
Μετά το γεφμα, ακολοφκθςε μια επίςκεψθ ςτθν ANSALDO STS, μια ιταλικι εταιρεία Μθχανικϊν, καταςκευαςτι
ςιδθροδρομικοφ εξοπλιςμοφ και ςιδθροδρομικισ ςθματοδότθςθσ.
Σζλοσ, πραγματοποιικθκε μια πολιτιςτικι επίςκεψθ: το Brienza, ζνα μεςαιωνικό χωριό με εκκλθςίεσ και το κάςτρο
Caracciolo που κυριαρχεί ςτθν κοιλάδα, ςτο Basilicata.
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Σθ δεφτερθ θμζρα, θ ομάδα ςυηιτθςε για τουσ καταλόγουσ των ενδεδειγμζνων λογιςμικϊν, τθ δυνατότθτα υλοποίθςθσ
τθσ παραγομζνθσ από τουσ ςυμμετζχοντεσ μεκοδολογίασ όπωσ και για προτεινόμενεσ μεκόδουσ ενςωμάτωςθσ και
τεχνολογικζσ καινοτομίεσ.
Κατά τθ διάρκεια τθσ παρουςίαςθσ, χρθςιμοποιικθκαν γεννιτριεσ ςθμάτων, αναλογικά βολτόμετρα, παλμογράφοι και
οκόνεσ. Πραγματοποιικθκαν 7 πειράματα για τθν επαλικευςθ του κιτ εκπαίδευςθσ ADC.
1) Επαλικευςθ κωδικοποίθςθσ 8-bit
2) Επαλικευςθ κωδικοποίθςθσ 4-bit
3) Έλεγχοσ με εξωτερικό ρολόι 10 kHz
4) Έλεγχοσ με εξωτερικό ρολόι 40 kHz
5) Έλεγχοσ οργάνου με ςιμα βολτόμετρου / αναλογικοφ ςιματοσ εξόδου
6) Έλεγχοσ οργάνου με ςιμα βολτόμετρου / αναλογικοφ ςιματοσ εξόδου
τθ ςυνζχεια, ςυηθτικθκε ο κατάλογοσ των λογιςμικϊν που χρθςιμοποιικθκαν και θ δυνατότθτα εφαρμογισ
πρόςκετων μεκοδολογιϊν.
Σα μζλθ τθσ ομάδασ πρότειναν μεκόδουσ ενςωμάτωςθσ τθσ μεκοδολογίασ και τεχνολογικζσ καινοτομίεσ για τθ
βελτίωςθ τθσ διδακτικισ και τθν επίτευξθ ακόμα υψθλότερων προτφπων τεχνολογίασ.
Ακολοφκθςαν ερωτιςεισ και αιτιματα για διευκρινίςεισ για τθν καλφτερθ οργάνωςθ γνϊςεων και εργαςιϊν.
Κατόπιν, ο διευκυντισ του ςχολείου παρζδωςε βεβαιϊςεισ ςε κάκε ςυμμετζχοντα και φυτεφτθκε το δζντρο Erasmus.
Η ομάδα, τζλοσ, επιςκζφκθκε τθ Matera, Πολιτιςτικι Πρωτεφουςα τθσ Ευρϊπθσ για το 2019.
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