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 Συνάντηση Εργασίας, Βραΐλα Ρουμανίας – 21 & 22 Οκτωβρίου 2021 

21 Οκτωβρίου 2021 

Η δεύτερη συνάντηση εργασίας φιλοξενήθηκε στη Ρουμανία. Οι εταίροι από την Τουρκία και την Ελλάδα 

συμμετείχαν με φυσική παρουσία, στην πόλη της Βραΐλα και στο συνεργαζόμενο σχολείο, όπου είχαν τη 

δυνατότητα να συναντήσουν τη γενική επιθεωρήτρια των σχολείων της Βραΐλα, καθηγήτρια Catalin Canciu 

PhD, τη σχολική επιθεωρήτρια τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης της Βραΐλα καθηγήτρια Daniela 

Condei και τη δημοσιογράφο Liliana Nistor της τοπικής εφημερίδα “Obiectiv”. 

Αφού επισκέφτηκαν τις τάξεις και τα εργαστήρια του σχολείου, οι συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν για την 

έναρξη της συνάντησης εργασίας, με την εξ αποστάσεως συμμετοχή εταίρων απο την Ιταλία και την Αυστρία, 

οι οποίοι συνδέθηκαν μέσω της πλατφόρμας Google Meet. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι Ρουμάνοι εταίροι παρουσίασαν τα προϊόντα του έργου, που 

υλοποιήθηκαν από το σχολείο τους. Ένα βίντεο με τα αποτελέσματα παρουσιάστηκε από τους συμμετέχοντες 

μαθητές και μαθήτριες. Παρουσίασαν της ενότητες της οθόνης Dot Matrix και του Πληκτρολογίου, με τις 

τεχνικές πληροφορίες και τους πηγαίους κώδικες κάθε ενότητας. 

Με το πέρας της παρουσίασης, οι συμμετέχοντες επιβεβαίωσαν την υλοποίηση των μεταφράσεων των 

εγγράφων στον διαδικτυακό κοινόχρηστο φάκελο και συμφώνησαν για τα επόμενα βήματα. Οι ημερομηνίες 27 

& 28 Ιανουαρίου 2022 επιλέχθηκαν για την επόμενη συνάντηση εργασίας στην Ιταλία καθώς και οι 

ημερομηνίες και 12 & 13 Μαΐου για τη συνάντηση στην Αυστρία. 

Η ιταλική ομάδα θα φροντίσει για τη σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου. Η ρουμάνικη ομάδα θα 

προετοιμάσει τα πιστοποιητικά για τους Ιταλούς και Αυστριακούς διαδικτυακούς συμμετέχοντες και θα τα 

ανεβάσει στο Google Drive. Επιπλέον, κάθε εταίρος θα προετοιμάσει εκπαιδευτικά βίντεο στα αγγλικά για τα 

αντίστοιχα έργα του. 

Στο τέλος της συνάντησης, έκλεισε η διαδικτυακή σύνδεση και οι συμμετέχοντες με φυσική παρουσία 

συνέχισαν με μια ξενάγηση στην πόλη της Βραΐλα. 
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22 Οκτωβρίου 2021 

Τη δεύτερη μέρα, οι συμμετέχοντες της ελληνικής, της ρουμανικής και της τουρκικής ομάδας επισκέφθηκαν το 

Δημαρχείο της Βραΐλα, όπου είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν τον Δήμαρχο Viorel Marian Dragomir, τους 

Αντιδημάρχους Doinita Ciocan και Jantea Crican Alexandru. 

Στη συνέχεια, η ομάδα πραγματοποίησε τεχνική επίσκεψη στο ναυπηγείο VARD, όπου ξεναγήθηκαν σε όλους 

τους χώρους. Επίσης, επισκέφθηκαν την Ελληνική Εκκλησία και είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την 

ελληνική κοινότητα της Βραΐλα. 

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με τη μετάβαση της ομάδας στο ιστορικό κέντρο της πόλης. 

 

 
 


