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Mani sauc Laura Calotă un es esmu tehnoloģiju skolotāja “George Emil 
Palade” skolā Ploiești, Rumānijā. 1997. gadā pabeidzu Bukarestes 
Politehniskās universitātes Ķīmiskās inženierijas fakultāti. Vēlāk ieguvu 
maģistra grādu ķīmijas inženierijā Bukarestes Politehniskajā universitātē. Es 
strādāju skolā jau 19 gadus. Pirmos gadus  -  kā skolotāja dažādās Prahovas 
apriņķa vidusskolās un 2001. gadā kļuvu par pilnas slodzes skolotāju 29. 
skolā, kuru tagad sauc par “George Emil Palade”. Es ieguvu skolotājas 
kvalifikāciju laikposmā no 1999. līdz 2008. gadam. Lai uzlabotu savas 
profesionālās kompetences, 2001. gadā es apmeklēju dažus pēcuniversitātes 
kursus tehnoloģiju studijās un pēc tam 2014. gadā pabeidzu Petrol-Gaze 
universitātes Ploiești Matemātikas fakultāti. Es pastāvīgi piedalos kursos, 

konferencēs un konkursos, jo es vēlos uzlabot savas zināšanas, kā arī prasmes. Es mācu dabaszinības 
un tehnoloģijas skolēniem vecumā no 11 līdz 15 gadiem. Mana priekšmeta saturs ir strukturēts daļās, 
kurās ir dažādas tēmas, piemēram, “Augu audzēšana” vai “Veselīgs uzturs” 5. klasei, “Vides 
organizācija” 6. klasei, “Resursi” vai “Enerģētika” 7. un 8. klasei. Nodarbību laikā, izņemot dažādas 
praktiskas aktivitātes, man patīk organizēt starpdisciplinārus uzdevumus, kas ļauj maniem skolēniem 
izveidot saikni ar dažādiem mācību priekšmetiem, piemēram, matemātiku, ķīmiju, bioloģiju, fiziku un 
citiem. Laika gaitā esmu pamanījusi, ka viena no vissarežģītākajām tēmām, kas rada izpratnes grūtības 
maniem 5.klases skolēniem, ir dažu vielu (olbaltumvielu, ogļhidrātu, lipīdu utt.) procentuālā daudzuma 
aprēķins pārtikas produktā vai enerģētiskās / enerģētiskās vērtības aprēķins produktu uzturvērtības 
noteikšanā. 
Šogad visnopietnākās problēmas, ar kurām esmu saskārusies, bija 5. c klasē (25 skolēni). Klase ir 
neviendabīga, skolēniem ir atšķirīga ekonomiskā, kultūras un motivācijas vide, un atzīmes svārstās no 
zemākās līdz augstākajai. Steidzami un obligāti bija jārod risinājumi, lai uzlabotu viņu izpratnes līmeni 
par tādām tēmām kā daļas, procenti vai proporcijas, lai viņi spētu vēlāk pielietot zināšanas dažādos 
uzdevumos. Tāpēc pirmajā ieskaites darbā, ko mācību gada sākumā uzdevu šai klasei, tika iekļauti 
šādas tēmas (daļas, procentu uzdevumi, kā arī proporcija), un rezultāti bija šādi: 

– 7 skolēni (no 25, t.i. 28%) nebija vispār sākuši pildīt uzdevumus, tādēļ iegūstot 0 punktus; 
– 8 skolēni (no 25, t.i. 32%) nespēja atrisināt pareizi dotos uzdevumus, tādēļ arī iegūstot 0 punktus; 
– 6 skolēni (no 25, t.i. 24%) atrisināja uzdevumu pirmos soļus, taču nespēja atrisināt līdz galam; 

tāpēc viņi ieguva mazāk punktu nekā maksimāli iespējams; 
– 4 skolēni (16%) atrisināja uzdevumus pareizi un ieguva maksimālo punktu skaitu. 

Tā bija nopietna problēma, kurai man vajadzēja pēc iespējas ātrāk atrast precīzu risinājumu, jo pretējā 
gadījumā viss mans darbs ar šo klasi būtu sabojāts. 
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Redzot, ka ir skolēni, kuri nespēj saprast šos matemātiskos jēdzienus, bet daži nespēj ar tiem pareizi 
strādāt, es izmēģināju atšķirīgu pieeju to mācīšanai, iekļaujot ikdienas darbību piemērus, tādējādi 
samazinot tēmas abstrakto, teorētisko aspektu, vienlaikus uzlabojot tā praktisko piemērojamību. Manus 
secinājumus pēc jaunās pieejas ieviešanas pēc tam piemēroja citām eksperimentālām darbībām un 
vingrinājumu un problēmu risināšanā. Īsāk sakot, es sadalīju savu klasi trīs grupās, katrā no tām veicot 
īpašas aktivitātes. Es devu saviem skolēniem šādus praktiskus uzdevumus: 

1. grupa: Viņiem bija jāizcep ābolu pīrāgs, kurā bija jāizmanto ½ kg miltu, ¼ kg sviesta, ½ kg 
cukura, ¼ kg ābolu, 1/10 kg rauga un 10 g vaniļas cukura. 

2. grupa: Viņiem bija jāizcep pica, kuras sastāvēja no 20% salami, 15% siera, 5% sēnes un 5% 
kečupa. 

3. grupa: viņu uzdevums bija aprēķināt abu produktu enerģētisko vērtību (uz 100 g produkta). 
Izmantojot sabalansēta uztura piramīdu, viņi izdarīja dažus secinājumus par veselīgu uzturu. 

 
 
Es ieteicu izmantot tīmeklī atrodamas lietotnes kā, piemēram “Alimente” 
(https://www.csid.ro/alimente), lai palīdzētu skolēniem noteikt produktu uzturvērtību. 
Mēģināju arī atrast jaunus risinājumus atklātajām problēmām, veicot individuālus apmācību un 
pētījumus. Pēc dalības dažos tālāk izglītības kursos (IKT) un pēc dažām diskusijām ar kolēģiem es 
secināju, ka mūsdienīgu rīku un lietojumprogrammu izmantošana stundās, kas saistīti ar ikdienas 
aktivitātēm, palīdz paaugstināt skolēnu interesi par mācībām, padarot šīs aktivitātes vairāk pievilcīgas 
pat skolēniem, kuri  ar lēnu mācīšanās tempu. Tāpēc es izmēģināju jaunu pieeju tēmai, iesaistot mācībā 
elektroniskās ierīces (datorus, mobilos tālruņus), kā arī dažas izglītības platformas, piemēram, 
“Companion de Sănătate – Calculator de calorii” 
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pixelbytes.healthmate vai “Jurnal Alimentar”  
https://play.google.com/store/search?q=jurnal%20alimentar, kas maniem skolēniem deva iespēju 
aprēķināt dažu pārtikas produktu uzturvērtību. 
Nodarbības “Pārtikas uzturvērtība” beigās, kas prasīja produktu procentuālās vērtības aprēķināšanu, 
izmantojot produktu procentuālo daudzumu, kā arī proporciju izmantošanu, lai aprēķinātu noteikta 
pārtikas produkta daudzuma enerģētisko vērtību, es izveidoju jaunu testu, kurā  es procentuāli 
novērtēju savu metožu ietekmi uz uzdevumu izpildi. Rezultāti bija šādi: 

– 2 skolēni (no 25, t.i. 8%) vispār neķērās klāt procentu un proporcijas uzdevumiem, tādēļ iegūstot 0 
punktus; 

– 6 skolēni (no 25, t.i. 24%) nespēja uzdevumus atrisināt pareizi, tādēļ iegūstot 0 punktus; 
– 10 skolēni (no 25, t.i. 40%) pierādīja, ka saprot risināšanas algoritmu, bet aprēķinos pieļāva 

kļūdas, tāpēc ieguva mazāk punktu nekā maksimāli iespējams; 
– 7 skolēni (no 25, t.i. 28%) atrisināja uzdevumus pareizi un ieguva maksimālo punktu skaitu. 

Tāpēc es eksperimentu veidā izmantoju grupu aktivitātes, iesaistot tajās dažādus uzdevumus, tādēļ, ka 
dažādība parasti izaicina atrast jaunus atklājumus. Skolēni ļoti aktīvi iesaistījās IKT izmantošanā, bet 
viņus interesēja arī tie uzdevumi, kas bija saistīti ar eksperimentiem. Viņiem vienkārši nepatika tīri 
teorētiskas aktivitātes. Laika gaitā esmu pamanījusi ievērojamu uzlabojumu attiecībā uz to, kā mani 
skolēni izmanto jaunās zināšanas citos klases uzdevumos. 

 

Abās diagrammās redzams, ka pirmajās divās analizēto skolēnu kategorijās procentuālais daudzums 
samazinājās, bet pārējo divu īpatsvars palielinājās. Tāpēc efektīva pieeja bija problēmu izpratne, 
vispirms izmantojot praktiski pielietojamas metodes, pēc tam sekojot to izmantošanai klases 
vingrinājumos. 
 

Atgriezeniskās saites jautājumi: 
1. Kā matemātikas lietotnes, kas saistīti ar proporcijām vai procentiem, var palīdzēt atrisināt ar 

dabaszinātnēm un tehnoloģijām saistītas problēmas? 
2. Kā praktiska darbošanās motivē skolēnus iegūt jaunas zināšanas? 
3. Kā jūs varat apvienot IKT rīku izmantošanu un praktiskās aktivitātes tehnoloģiju mācīšanā? 
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