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Pe Scurt

Știați că multe locuri de muncă actuale
nu vor mai exista în 10 ani? Și știați, de
asemenea, că în 10 ani vor exista multe
locuri  de  muncă  care  nici  măcar  nu
există astăzi?

 Majoritatea locurilor de muncă viitoare
necesită  abilități  de  cunoaștere  STEM,
dar  mai  mult  de  20% dintre  studenții
din UE au un nivel scăzut de cunoștințe
STEM.

Milioane de  muncitori  calificați  STEM
sunt  necesari  din  piața  muncii,  dar
educația se străduiește să umple golul!

Ambiția  proiectului  DELTA  este
similară:  îmbunătățirea  abilităților
STEM  și  a  abilităților  elevilor  din
domeniul VET, datorită tehnologiei  lui
Drone,  pregătindu-le,  de  asemenea,
pentru  piața  de  muncă  dificilă  a
viitorului!

De ce drones?

Elevii  înscriși  în  cursurile  VET  își
desfășoară adesea eforturi nesfârșite în
studierea matematicii și fizicii. Subiecții
sunt percepuți ca fiind dificili și departe
de viața reală.

Tehnologia  Teoretică  Drones  aplicată
educației  combină  experiențele  de
învățare  bazate  pe  practica
experimentală,  într-o  abordare
interdisciplinară:

 inginerie  pentru  rezolvarea
problemelor  de  proiectare,  producerea
și  întreținerea  aeronavelor  ușoare,
construite  din  materiale  avansate  care

permit  zborul  în  conformitate  cu
reglementările aplicabile;

matematica (de la trigonometrie pentru
a seta planul de zbor, pentru modelarea
3D prin norul de puncte pentru calcule
volumetrice și teledetecție);

științele  fizice  și  naturale  pentru  a
înțelege pe deplin domeniile de aplicare
ale tehnologiei.

Învățarea bazată pe problem

Motivația  de  a  învăța  începe  cu  o
problemă:  aceasta  este  abordarea
metodologică  pe  care  toți  partenerii  o
împart în proiectul DELTA. Când elevii
se confruntă cu o problemă de rezolvat,
ei  sunt  motivați  să  caute  o  soluție
practică,  exploatând toate  cunoștințele
și  abilitățile  pe  care  le  au.  Această
abordare  este  mai  eficientă  decât
modelul  teoretic  clasic  de  "cretă  și
vorbire" al educației.

Învățarea bazată pe muncă

Elevii  învață  într-un  cadru  de  lucru
bazat pe o abordare bazată pe proiect.
Profesorii  sunt  încurajați  să
construiască un mediu de învățare care
să simuleze situația reală a muncii, dar
și să fie sigur și protejat în același timp.
Această  metodologie  îmbunătățește
abilitățile  legate  de  muncă,  spiritul
antreprenorial  și  capacitatea  de
angajare a elevilor, pregătindu-i pentru
viitoarele lor locuri de muncă. Elevilor
li  se  cere,  de  asemenea,  să
împărtășească cunoștințele și abilitățile
lor cu colegii  lor,  conform unui model
de învățare colaborativă.
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Abilități tehnice și transversal

Drondele sunt obiecte tehnologice care sunt ușor de gestionat și zburați pentru un 
începător, dar care, în ciuda faptului că sunt din ce în ce mai adoptate în scopuri civile 
și industriale, conțin o complexitate tehnologică care necesită dezvoltarea unui set de 
abilități de diferite feluri pentru a fi eficient tratate.

   

Studenții au studiat schemele electronice ale plăcilor de hardware arduino, dar cel mai
important  aspect  pentru  dezvoltarea  abilităților  personale  și  profesionale  a  fost
capacitatea  de  a  lucra  într-un  grup,  recrearea  unui  set  de  formare  care  simulează
munca  în  mediul  înconjurător,  dând  viață  situată  și  învățarea  la  locul  de  muncă.
Datorită  metodologiei  de  învățare  în  situație,  elevii  au  posibilitatea  de  a  pune  în
practică competențele dobândite în cursul lecturilor cadrelor didactice, aplicându-le
într-o situație practică caracterizată prin învățare colaborativă.
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În Spania, la Corona de Aragon, studierea electronicii lui Drone a permis studenților 
să înțeleagă structura și compoziția bateriilor cu litiu

și în România, la Liceul de Informatică din IASI, pentru a verifica conexiunile prin 

intermediul unităților digitale speciale asamblate și testate de către studenți.
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Colaborare în primul rând!

Inginerie, programare, electronică ... multe concepte și abilități de a pune împreună 
pentru a zbura un drone! Încercând să atingă scopul, elevii și-au dat seama cât de 
important este să știm cum să lucrăm împreună, creând o atmosferă pozitivă, 
respectând contribuția și rolul altor studenți și profesori.

 

Activitățile  proiectului  le-au  permis  studenților  să  aprofundeze  terminologia  lor
tehnică  și  sector  specifică  referitoare  la  drone  în  sectorul  micro-lingvistic  englez.
Studiul colaborativ al limbii engleze tehnice a avut un puternic impact incluziv asupra
componenței grupurilor de lucru. De fapt, în cadrul institutelor tehnice și profesionale
care  participă  la  proiectul  DELTA,  prezența  studenților  migranți  cu  limba engleză
(Ghana, Nigeria) sau Asia (India, Pakistan) și  limba maternă în limba engleză este
semnificativă. Studenții nativi vorbitori de limbă engleză s-au alăturat colegilor lor în
procesul de învățare a jargonului tehnic al sectorului, dând viață unui experiment de
învățare peer-to-peer de succes.
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EVENIMENTE: 26th -27th September 2018, 5° Transnational Meeting - IASI (Romania) 

În cadrul întâlnirii, care a fost găzduită de partenerul LIIS - Liceul Teoretic de Informatică al

Iasi, România, partenerii au pus în aplicare programul didactic dedicat părții electronice a

dronelor  (IO3),  inclusiv  proiectarea  și  asamblarea  conexiunilor  și  circuite.  Activitățile

educaționale au implicat tinerii în încercarea de a conecta circuitul electronic cu un server

PHP pentru schimbul de date și informații.

Următoarele activități și întâlniri ale proiectului vor fi dedicate studiului matematicii aplicate

Dronilor, pentru a înțelege cum să se calculeze și să se planifice traiectoriile de zbor și datele

de proces pe teren. Rămâneți aproape!
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