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  2nd TPM Braila, Romania – 21
st
 and 22

nd
 of October 2021 

21
st
 of October 2021: 

A doua întâlnire a fost găzduită de România. Participanții prezenți la proiect, din Turcia și Grecia, au fost 

găzduiți în orașul Brăila și în școala parteneră, unde s-au putut întâlni cu inspectorul școlar general al 

municipiului Brăila, prof. dr. Cătălin Canciu, inspectorul școlar pentru învățământul tehnic și profesional al 

Brailei prof. Daniela Condei si jurnalista Liliana Nistor pentru ziarul local „Obiectiv”. 

După ce au vizitat sălile de clasă și laboratoarele liceului, participanții s-au adunat pentru începutul întâlnirii 

reale, cu adăugarea virtuală a echipelor italiene și austriece, conectate prin platforma Google Meet. 

În cadrul întâlnirii, școala din România a prezentat produsele proiectului, realizate de școala lor. Un videoclip 

cu aceste rezultate a fost prezentat de către elevi. Au prezentat module ale display-ului Dot Matrix și KeyPad, 

cu informațiile tehnice și codurile sursă ale fiecăruia. 

 La finalul acestui moment, participanții au verificat realizarea traducerilor documentelor din folderul partajat și 

au convenit asupra următorilor pași. Datele de 27 și 28 ianuarie au fost alese pentru următoarea întâlnire din 

Italia apoi 12 și 13 mai pentru întâlnirea din Austria. 

Echipa italiană se va ocupa de editarea Newsletter-ului și de completarea formularului acestuia. România va 

pregăti certificatele pentru participanții online italieni și austrieci și le va încărca pe Google Drive. În plus, 

fiecare partener va pregăti tutoriale video în limba engleză pentru proiectele lor respective. 

În cele din urmă, întâlnirea online s-a încheiat, iar participanții la fața locului și-au putut continua vizita în 

orașul Brăila. 
 

 

ARDUin VET 
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22
nd

 of October 2021: 

În a doua zi, participanții echipelor Greciei, României și Turciei au vizitat Primăria Brăila, unde au avut 

onoarea să-l cunoască pe primarul Viorel Marian Dragomir, pe viceprimarii Doinita Ciocan și Jantea Crican 

Alexandru. 

Ulterior, grupul s-a deplasat la șantierul naval VARD pentru vizita tehnică. Apoi, au vizitat Biserica Greaca si 

au avut ocazia sa cunoasca comunitatea greceasca din Braila. 

Pentru a încheia vizita, grupul de participanți a mers în centrul istoric al orașului. 

 

 

 
 


