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Cea de-a treia întâlnire a avut loc în România, la Braila în 12 și 13 iunie 2017. Participanții la
proiect din Turcia, Portugalia, Italia, Spania, Grecia și bineînțeles din România au avut schimbul de
experiență interesant la Liceul "Grigore Moisil" - Braila.
În prima zi, după o primire prietenoasă din partea managerului școlii, a profesorilor și elevilor, grupul
internațional a vizitat școala, sălile de clasă, laboratorul IT, sală de gimnastică și birourile
administrative. La finalul vizitei, după o pauză de cafea, reprezentanții proiectului au discutat despre
proiect. După masa de prânz, după-amiaza, unii elevi, sub îndrumarea cadrelor didactice, au prezentat
dezvoltarea proiectului: "MODULUL KEYPAD & KIT și DOT MATRIX DISPLAY & MODUL".
Diferite tipuri de software au fost folosite pentru a realiza schemele electrice:
 Orcad
 Eagle
 Protel
 Altium Designer
Softurile folosite pentru programarea PIC 16F84 au fost :
 PBPro for PICs
 MPLAB
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În cea de-a doua zi, participanții, au stabilit datele următoarelor întâlniri, apoi s-au
deplasat la primărie pentru a se întâlni cu primarul Brăilei.
Grupul Erasmus+ a explicat semnificația și importanța acestui proiect și, în final, a
adresat primarului câteva întrebări despre conducerea orașului.
După prânz au fost importante activități culturale și sociale, participanții au cunoscut
comunitățile grecești, italiene și turcești din Braila, un exemplu interesant de conviețuire
civilă între diferite culturi.
La finalul zilei a avut loc evaluarea și eliberarea certificatelor de participare la cea de-a treia
ședință, acordate de managerul școlii, Alexandru Dita, și plantarea unui copac Erasmus +.

