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At a glance

Você sabia que muitos cargos atuais não
existirão mais daqui a 10 anos? E você
também  sabe  que  daqui  a  10  anos
haverá  muitos  postos  de  trabalho  que
não existem hoje?

 A maioria dos empregos futuros exige
habilidades  de  conhecimento  STEM,
mas mais de 20% dos estudantes da UE
apresentam baixo nível de alfabetização
STEM.

Milhões  de  trabalhadores  qualificados
STEM são  necessários  no  mercado  de
trabalho,  mas  a  educação  se  esforça
para preencher a lacuna! A ambição do
DELTA Project é semelhante: melhorar
a alfabetização STEM e as habilidades
em  estudantes  de  EFP,  graças  à
tecnologia  da  Drone,  também
preparando-os para o difícil mercado de
trabalho do futuro!

Por que drones?

Alunos matriculados em cursos de EFP
muitas  vezes  enviam  esforços
intermináveis  para estudar Matemática
e  Física.  Os  sujeitos  são  percebidos
como difíceis e distantes da vida real. A
tecnologia dos drones teóricos aplicada
à  educação  combina  experiências  de
aprendizagem  baseadas  na  prática
experiencial,  numa  abordagem
interdisciplinar:   engenharia  para  a
resolução  de  questões  de  projeto,
produção  e  manutenção  de  aeronaves
leves,  construídas  com  materiais
avançados  que  permitem  o  vôo  de
acordo com os regulamentos aplicáveis;

matemática  (da  trigonometria  para
definir o plano de voo, para modelagem

3D  através  da  nuvem  de  pontos  para
cálculos  volumétricos  e  sensoriamento
remoto);  as  ciências  físicas  e  naturais
para  entender  completamente  os
campos de aplicação da tecnologia.

Aprendizagem  Baseada  em
Problemas

A motivação para aprender começa com
um  problema:  essa  é  a  abordagem
metodológica  que  todos  os  parceiros
compartilham  no  projeto  DELTA.
Quando  os  alunos  enfrentam  um
problema para se resolverem, eles  são
motivados  a  procurar  uma  solução
prática,  explorando  todo  o
conhecimento  e  as  habilidades  que
possuem. Esta abordagem é mais eficaz
do que o modelo clássico de ensino “giz
e fala”.

Work Based Learning

Os  alunos  aprendem  em  uma
configuração  baseada  no  trabalho  de
acordo  com  uma  abordagem  de
trabalho de projeto.  Os professores são
encorajados  a  construir  um  ambiente
de aprendizagem que simule a situação
real de trabalho, mas que também seja
seguro  e  protegido  ao  mesmo  tempo.
Esta  metodologia  melhora  as
competências  relacionadas  com  o
trabalho,  o  empreendedorismo  e  a
empregabilidade  dos  alunos,
preparando-os  para  os  seus  futuros
trabalhos.  Os  alunos  também  são
convidados  a  compartilhar  seus
conhecimentos e habilidades com seus
pares,  de  acordo  com um "modelo  de
aprendizagem colaborativa".
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Habilidades Técnicas e Transversais

Drones são objetos tecnológicos que são fáceis de gerenciar e voar para um iniciante, 
mas que, apesar de serem cada vez mais adotados para fins civis e industriais, contêm 
uma complexidade tecnológica que requer o desenvolvimento de um conjunto de 
habilidades de diferentes tipos para serem efetivamente tratadas.

   

Os  alunos  estudaram  os  esquemas  eletrônicos  das  placas  de  hardware  do  drone
Arduino,  mas  o  aspecto  mais  importante,  para  o  desenvolvimento  de  habilidades
pessoais  e  ocupacionais,  foi  a  capacidade  de  trabalhar  em  grupo,  recriando  um
conjunto de treinamento que simula o ambiente, dando vida a aprendizagem situada e
baseada no trabalho. Graças à metodologia de aprendizagem em situação, os alunos
têm  a  oportunidade  de  colocar  em  prática  as  habilidades  adquiridas  durante  as
palestras dos professores,  aplicando-os em uma situação prática caracterizada pela
aprendizagem colaborativa.
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Na Espanha, na Corona de Aragon, estudar a eletrônica da Drone também permitiu
que os alunos entendessem a estrutura e a composição das baterias de lítio
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e na Romênia, no Liceul de Informatica no IASI, para verificar as conexões por meio 

de unidades digitais especiais montadas e testadas pelos alunos.

Colaboração em primeiro lugar!

Engenharia, programação, eletrônica ... muitos conceitos e habilidades para montar 
um drone! Tentando chegar à meta, os alunos perceberam como é importante saber 
trabalhar juntos, criando uma atmosfera positiva, respeitando a contribuição e o papel
de outros alunos e professores.
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As atividades do projeto permitiram que os alunos aprofundassem sua terminologia
técnica  e  setorial  relacionada a  drones no  setor  de  micro-linguagem em inglês.  O
estudo colaborativo do inglês técnico teve um forte impacto inclusivo na composição
dos grupos de trabalho. De fato, nos Institutos Técnico-Profissionais que participam
do projeto DELTA, a presença de estudantes migrantes com origem africana (Gana,
Nigéria) ou asiática (Índia, Paquistão) e língua inglesa é significativa. Os estudantes
nativos de inglês se juntaram a seus pares para aprender o jargão técnico do setor,
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dando  vida  a  um  experimento  de  aprendizado  entre  pares  bem-sucedido.

  

EVENTOS: 26th -27th September 2018, 5° Transnational Meeting - IASI (Romania) 

Durante a reunião, que foi organizada pelo parceiro LIIS - Liceul Teoretic de Informatica da
IASI,  Roménia,  os  parceiros  implementaram  o  programa  didático  dedicado  à  parte
electrónica dos drones (IO3), incluindo a concepção e montagem de ligações e circuitos As
atividades educativas envolveram os jovens na tentativa de conectar o circuito eletrônico com
um  servidor  PHP  para  a  troca  de  dados  e  informações.
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As  próximas  atividades  e  reuniões  do  projeto  serão  dedicadas  ao  estudo  da  matemática

aplicada aos drones, para entender como calcular e planejar trajetórias de vôo e processar

dados no solo. Fique ligado!
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