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Η τρίτη συνάντηση πραγµατοποιήθηκε στη Μπραΐλα της Ρουµανίας στις 12 και 13 Ιουνίου 2017. Οι
συµµετέχοντες του έργου από την Τουρκία, την Πορτογαλία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Ελλάδα και
φυσικά τη Ρουµανία είχαν πραγµατικά ενδιαφέρουσα ανταλλαγή εµπειρίας στο Λύκειο “Grigore Moisil”.
Κατά τη διάρκεια της πρώτης µέρας, µετά το φιλικό καλωσόρισµα από το Διευθυντή, τους εκπαιδευτικούς
και τους µαθητές του σχολείου, η διεθνής οµάδα επισκέφθηκε το σχολείο, τις αίθουσες, το εργαστήριο
Πληροφορικής, το γυµναστήριο και τα γραφεία διοίκησης. Στο τέλος της περιήγησης και µετά από ένα
διάλειµµα για καφέ, οι εκπρόσωποι του πρότζεκτ συζήτησαν θέµατα σχετικά µε το έργο.
Μετά το γεύµα, κατά τη διάρκεια του απογεύµατος, κάποιοι µαθητές υπό την καθοδήγηση των δασκάλων
τους παρουσίασαν την πρόοδο του πρότζεκτ: “Keypad Module & Kit και Dot Matrix Display & Module”.
Χρησιµοποιήθηκαν διάφορα είδη λογισµικού για τη δηµιουργία των ηλεκτρικών σχηµάτων:
• Orcad
• Eagle
• Protel
• Altium Designer
Τα λογισµικά που χρησιµοποιήθηκαν για τον προγραµµατισµό του PIC 16F84 ήταν:
• PBPro for PICs
• MPLAB
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Κατά τη διάρκεια της δεύτερης ηµέρας, οι συµµετέχοντες, αφού συµφώνησαν για τις ηµεροµηνίες των
επόµενων συναντήσεων, επισκέφθηκαν το Δηµαρχείο για να συναντήσουν το Δήµαρχο της Μπραΐλα. Η
οµάδα του Erasmus+ εξήγησε τη σηµασία και τη σπουδαιότητα του έργου αυτού και πραγµατοποίησε
ερωτήσεις στο Δήµαρχο σχετικά µε τη διοίκηση της πόλης.
Μετά το γεύµα πραγµατοποιήθηκαν σηµαντικές πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες, οι
συµµετέχοντες γνώρισαν την ελληνική, την ιταλική και την τουρκική κοινότητα της Μπραΐλα, ένα
εξαιρετικό παράδειγµα αστικής συνύπαρξης µεταξύ διαφορετικών πολιτισµών.
Στο τέλος της ηµέρας πραγµατοποιήθηκε η αξιολόγηση και η απονοµή των βεβαιώσεων συµµετοχής στην
τρίτη συνάντηση από το Διευθυντή του σχολείου κ. Alexandru Dita και φυτεύθηκε το δέντρο του
Erasmus+.

