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Ονομάζομαι Laura Calotă και είμαι δασκάλα Τεχνολογίας στο σχολείο 
George Emil Palade στο Πλοέστι της Ρουμανίας. Το 1997 αποφοίτησα από 
τη Σχολή Χημικών Μηχανικών στο Πολυτεχνείο του Βουκουρεστίου. 
Αργότερα, πήρα το μεταπτυχιακό μου δίπλωμα και έπειτα το διδακτορικό ως 
Χημικός Μηχανικός στο Πολυτεχνείο του Βουκουρεστίου. Διδάσκω εδώ και 
19 χρόνια. Πέρασα τα πρώτα μου χρόνια ως δασκάλα σε διάφορα 
δευτεροβάθμια σχολεία γύρω από την επαρχία Prahova και το 2001 έγινα 
δασκάλα στο Σχολείο Νο. 29, που τώρα ονομάζεται σχολείο George Emil 
Palade. 

Πήρα τα διπλώματα διδασκαλίας μου κατά την περίοδο 1999-2008. 
Προκειμένου να βελτιώσω τις επαγγελματικές μου ικανότητες, παρακολούθησα το 2001 μερικά 
μεταπτυχιακά μαθήματα στις Τεχνολογικές σπουδές και στη συνέχεια, το 2014, αποφοίτησα από τη 
Σχολή Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Petroleum-Gaze στο Ploesti. Συμμετέχω συνεχώς σε 
μαθήματα, συνέδρια, και διαγωνισμούς, καθώς είμαι πρόθυμη να βελτιώσω τις γνώσεις μου καθώς και 
τις δεξιότητές μου. Διδάσκω Τεχνολογική Εκπαίδευση σε μαθητές μεταξύ 11 και 15 ετών. Τα 
περιεχόμενα του μαθήματος μου είναι δομημένα σε μονάδες με διάφορα θέματα, όπως «Καλλιέργεια 
φυτών» ή «Υγιεινή διατροφή» για την 5η τάξη, «Η οργάνωση του περιβάλλοντος» για την 6η τάξη, 
«Πόροι» ή «Ενέργεια», για την 7η και 8η τάξη. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων μου, εκτός από 
διαφορετικές πρακτικές δραστηριότητες, μου αρέσει να οργανώνω διεπιστημονικές ασκήσεις, οι 
οποίες επιτρέπουν στους μαθητές μου να πραγματοποιούν συνδέσεις με διάφορα σχολικά μαθήματα, 
όπως τα μαθηματικά, η χημεία, η βιολογία, η φυσική και άλλα. Με την πάροδο του χρόνου, έχω 
παρατηρήσει ότι ένα από τα πιο απαιτητικά θέματα που δημιουργούν δυσκολίες στην κατανόηση για 
την 5η τάξη μου είναι ο υπολογισμός του ποσοστού ορισμένων ουσιών (πρωτεϊνών, υδατανθράκων, 
λιπιδίων κλπ.) σε ένα βρώσιμο προϊόν ή ο υπολογισμός της ενεργειακής/ θρεπτικής αξία των 
προϊόντων. 

Φέτος, τα πιο σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπισα ήταν στην 5η τάξη C (25 μαθητές). Η τάξη είναι 
ετερογενής, με μαθητές που προέρχονται από διαφορετικά οικονομικά, και πολιτιστικά υπόβαθρα, με 
διαφορετική παρουσία κινήτρων, με βαθμούς που κυμαίνονται από το χαμηλότερο στο υψηλότερο. Η 
εξεύρεση λύσεων για τη βελτίωση του επιπέδου κατανόησης τέτοιων ζητημάτων όπως τα κλάσματα, 
τα ποσοστά ή ο κανόνας των τριών ήταν επείγουσα και υποχρεωτική, ώστε οι μαθητές να μπορούν να 
εφαρμόσουν τις γνώσεις τους σε διάφορες εργασίες. Ως εκ τούτου, το αρχικό τεστ που έδωσα στην 
τάξη αυτή στην αρχή του σχολικού έτους περιελάβανε τα παρακάτω στοιχεία (κλάσματα, ασκήσεις με 
ποσοστά, καθώς και τον κανόνα τριών) και τα αποτελέσματα ήταν τα εξής: 
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– 7 μαθητές (από τους 25, δηλαδή 28%) δεν επιχείρησαν καθόλου τις ασκήσεις, παίρνοντας έτσι 0 
πόντους. 

– 8 μαθητές (από τους 25, δηλαδή 32%) δεν μπόρεσαν να εργαστούν σωστά, έτσι έλαβαν 0 πόντους. 
– 6 μαθητές (από τα 25, δηλαδή 24%) έλυσαν τα πρώτα βήματα των ασκήσεων, αλλά δεν μπόρεσαν 

να δώσουν την τελική απάντηση, γι’ αυτό πήραν λιγότερους βαθμούς από το μέγιστο δυνατό. 
– 4 μαθητές (16%) έλυσαν σωστά τις ασκήσεις και έλαβαν τον μέγιστο αριθμό πόντων. 

Αυτό ήταν ένα σοβαρό ζήτημα για το οποίο έπρεπε να βρω μια συγκεκριμένη λύση το συντομότερο 
δυνατόν, ή αλλιώς όλη μου η δουλειά με αυτή την τάξη θα είχε καταστραφεί. 

Βλέποντας ότι υπήρχαν μαθητές που δεν κατανόησαν αυτές τις μαθηματικές έννοιες, ενώ άλλοι δεν 
μπορούσαν να συνεργαστούν σωστά, δοκίμασα μια διαφορετική προσέγγιση για τη διδασκαλία τους 
μέσα από την εισαγωγή παραδειγμάτων καθημερινών δραστηριοτήτων, μειώνοντας έτσι την 
αφηρημένη θεωρητική πλευρά του θέματος, ενισχύοντας παράλληλα τον πρακτικό χαρακτήρα 
εφαρμογής του. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της νέας 
προσέγγισης στη συνέχεια εφαρμόστηκαν σε άλλες πειραματικές δραστηριότητες και στην επίλυση 
ασκήσεων και προβλημάτων. Εν ολίγοις, διαίρεσα την τάξη μου σε τρεις ομάδες, κάθε μία από τις 
οποίες έχει συγκεκριμένες δραστηριότητες. Έδωσα στους μαθητές μου τα ακόλουθα καθήκοντα: 

Ομάδα 1. Έπρεπε να ετοιμάσει μια μηλόπιτα, για την οποία θα χρησιμοποιήσουν ½ κιλό αλεύρι, ¼ 
κιλό βούτυρο, ½ κιλό ζάχαρη, ¼ κιλού μήλα, 1/10 κιλού ζύμη και 10 γραμμάρια ζάχαρη βανίλιας. 

Ομάδα 2. Έπρεπε να ετοιμάσει μια πίτσα που περιέχει: 20% σαλάμι, 15% τυρί, 5% μανιτάρια, 5% 
κέτσαπ. 

Ομάδα 3. Της ζητήθηκε να υπολογίσει την ενεργειακή αξία των δύο προϊόντων (για 100 g 
προϊόντος). Με τη χρήση της πυραμίδας ισορροπημένης διατροφής, έβγαλαν συμπεράσματα σχετικά 
με την υγιεινή διατροφή. 
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Χρησιμοποίησα ορισμένες Διαδικτυακές εφαρμογές , όπως το Alimente (μπορείτε να το βρείτε εδώ: 
https://www.csid.ro/alimente), προκειμένου να βοηθήσω τους μαθητές να προσδιορίσουν η θρεπτική 
αξία των προϊόντων. 

Προσπάθησα επίσης να βρω νέες λύσεις στα προβλήματα που εντοπίστηκαν μέσω ατομικής μελέτης 
και έρευνας. Αφού συμμετείχα σε ορισμένα μαθήματα κατάρτισης (ΤΠΕ) και μετά από κάποιες 
συζητήσεις με τους συναδέλφους μου κατέληξα στο συμπέρασμα ότι η χρήση σύγχρονων εργαλείων 
και εφαρμογών που συνδέονται με τις καθημερινές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της εργασίας 
στην τάξη μπορεί να συμβάλει στην αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών για μάθηση, και είναι 
ελκυστική, ακόμη και σε μαθητές με αργό ρυθμό μάθησης. Ως εκ τούτου, δοκίμασα νέες προσεγγίσεις 
στο θέμα, μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών συσκευών στη διδασκαλία μου (υπολογιστές, κινητά 
τηλέφωνα), και χρησιμοποίησα κάποιες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, όπως “Companion de Sănătate - 
Calculator de calorii”. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pixelbytes.healthmate ή “Jurnal Alimentar” 
https://play.google.com/store/search?q=jurnal%20alimentar, οι οποίες προσφέρουν εφαρμογές που 
επιτρέπουν στους μαθητές να καθορίσουν την ενεργειακή αξία διαφορετικών προϊόντων. 

Στο τέλος της ενότητας με τίτλο "Η θρεπτική αξία των τροφίμων", η οποία απαιτούσε τον υπολογισμό 
ποσοστού για τον υπολογισμό της θρεπτικής αξίας των προϊόντων, καθώς και ο κανόνας των τριών για 
την εκτίμηση της ενεργειακής αξίας μιας ορισμένης ποσότητας τροφής, έδωσα ένα νέο τεστ, και έτσι 
εκτίμησα τον αντίκτυπο των μεθόδων μου στην επίλυση ασκήσεων με ποσοστά. Τα αποτελέσματα 
ήταν τα εξής: 

– 2 μαθητές (από τους 25, δηλαδή 8%) δεν επιχείρησαν καθόλου τις ασκήσεις, παίρνοντας έτσι 0 
πόντους. 

– 6 μαθητές (από τα 25, δηλαδή 24%) δεν μπόρεσαν να εργαστούν σωστά, έτσι έλαβαν 0 πόντους. 
– 10 φοιτητές (από το 25, δηλαδή 40%) αποδείχθηκαν εξοικειωμένοι με τον αλγόριθμο, αλλά 

έκαναν λάθη κατά τον υπολογισμό, συνεπώς πήραν λιγότερους βαθμούς από το μέγιστο δυνατό. 
– 7 φοιτητές (από τα 25, δηλαδή 28%) έλυσαν σωστά τις ασκήσεις και έλαβαν τον μέγιστο αριθμό 

σημείων. 

Ως εκ τούτου χρησιμοποίησα ομαδικές πειραματικές δραστηριότητες, με διαφορετικά καθήκοντα, 
ξεκινώντας από το γεγονός ότι η ποικιλία συνήθως προκαλεί την εξεύρεση νέων αληθειών. Οι μαθητές 
ήταν εξαιρετικά δεκτικοί στις δραστηριότητες των ΤΠΕ, αλλά ενδιαφέρονταν και για εκείνες που 
αφορούσαν πειράματα. Απλώς δεν τους αρέσουν οι καθαρά θεωρητικές δραστηριότητες. Με την 
πάροδο του χρόνου, έχω παρατηρήσει μια σημαντική βελτίωση όσον αφορά τη χρήση των νέων 
γνώσεων από τους μαθητές μου σε άλλες εργασίες στην τάξη. 
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Όπως φαίνεται στα δύο γραφήματα, τα ποσοστά για τις δύο πρώτες κατηγορίες των μαθητών που 
αναλύθηκαν μειώθηκαν, ενώ τα μερίδια των άλλων δύο αυξήθηκαν. Ως εκ τούτου, η κατανόηση των 
προβλημάτων με πρακτικές εφαρμοστικές μεθόδους, και εν συνεχεία η χρήση τους στις ασκήσεις της 
τάξης, ήταν μια αποτελεσματική προσέγγιση. 

 

Ερωτήσεις: 
1. Πώς μπορούν να βοηθήσουν ορισμένες μαθηματικές εφαρμογές που σχετίζονται με αναλογίες ή 

ποσοστά στην επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την Επιστήμη και την Τεχνολογία; 
2. Με ποιο τρόπο τα πρακτικά παραδείγματα παρακινούν τους μαθητές προς την απόκτηση νέων 

γνώσεων; 
3. Πώς μπορείτε να συνδυάσετε τη χρήση εργαλείων ΤΠΕ και πρακτικών δραστηριοτήτων στη 

διδασκαλία της Τεχνολογίας; 
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