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Cea de-a doua întâlnire transnaţională a proiectului a avut loc în Italia pe 4 şi 5 mai 2017. Reprezentanţii partenerilor de
proiect din Portugalia, România, Grecia, Turcia şi Italia au avut un schimb de experienţă interesant la "Istituto
Professionale di Stato per l'Industria E l'Artigianato" din Potenza. Această şcoală profesională pregăteşte tinerii pentru
viitoarea lor activitate profesională în domeniul industriei mecanice, electrice şi electronice, artizanatului, asistenţei
sociale şi medicale.
În prima zi, după o primire cordiala din partea managerului şcolii, profesorii implicaţi în proiect au prezentat şcoala şi
diferitele laboratoare oaspeţilor lor. Acestia au avut ocazia să vadă studenţii şi profesorii la locul de muncă, folosind maşini
şi materiale specifice in mod competent şi conştiincios.
La finalul vizitei, grupul s-a deplasat in "aula magna" pentru deschiderea întâlnirii şi prezentarea kitului de module realizat
de partenerii italieni.
Cativa elevi sub conducerea prof. Zaccagnino şi prof. Sassaroli, au realizat convertorul ADC, un microcontroler din familia
PIC. Convertorul proiectului este de 10 biţi, de la 0 la 4 volţi. De asemenea, ar putea fi utilizat la 8 şi 4 BIT cu posibilitatea
de a folosi un ceas extern pentru a mări timpul de codare pentru o lectură mai lentă.
Miezul plăcii este PIC 16F877 la 40 pini programabil în BASIC, conectat la intrare şi ieşire şi la sursa de alimentare prin
rezistenţă. Din motive de prezentare şi de verificare a funcţionării, aceştia au ales să gestioneze intrarea cu ajutorul unui
potenţiometru multi-rotativ.După prânz, a urmat o vizită la ANSALDO STS, o companie italiană de inginerie, producator de
echipamente de cale ferată şi de semnalizare feroviară.
În cele din urmă, a avut loc o vizită culturală la Brienza, un sat medieval cu biserici şi castelul Caracciolo care domină valea,
în Basilicata.
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În cea de-a doua zi, grupul a discutat despre listele programelor utilizate, despre posibilitatea de a implementa funcţii şi a
sugera integrarea metodologică şi inovaţiile tehnologice.
În timpul prezentării au fost utilizate generatoare de semnale, voltmetre analogice, osciloscoape şi afişaje. Au fost
efectuate 7 experimente Verifica della codifica a 10 BIT.
1) Verificarea codării pe 8 biţi
2) Verificarea codării pe 4 biţi
3) Verificare cu ceas extern de 10 kHz
4) Verificare cu ceas extern de 40 kHz
5) Verificare instrumentală cu semnal de ieşire voltmetru / analogic
6) Verificare instrumentală cu semnal de ieşire voltmetru / analogic
În cele din urmă, au fost discutate lista programelor utilizate şi posibilitatea de a implementa funcţii suplimentare.
Pentru diferitele componente ale grupului s-au propus integrari metodologice, inovaţii tehnologice pentru îmbunătăţirea
didacticii şi atingerea unor standarde tehnologice tot mai înalte.
În final, au existat, de asemenea, întrebări şi solicitări de clarificare pentru perfecţionarea cunoştinţele şi pentru a lucra cat
mai eficient. În cele din urmă, managerul şcolii a acordat certificatul de participare fiecărui participant, si s-a plantat
copacul Erasmus.
Grupul a vizitat, de asemenea, Matera, Capitala Culturii 2019.
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