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Nazywam się Laura Calotă i jestem nauczycielem technologii w Szkole 
,,George Emil Palade” w Ploeszti, w Rumunii. W 1997 roku ukończyłam 
Wydział Inżynierii Chemicznej na Politechnice w Bukareszcie. Później 
podjęłam studia magisterskie, a następnie mój doktorat z Inżynierii 
Chemicznej na Politechnice w Bukareszcie. Uczę od 19 lat. Pierwsze lata 
spędziłam jako nauczyciel w różnych szkołach średnich, w okręgu Prahova, a 
w 2001 roku zostałam nauczycielem pełnoetatowym w Szkole nr 29, teraz 
jest to Szkoła ,,George Emil Palade”. Stopnie dydaktyczne podejmowałam w 
latach 1999-2001. W celu podniesienia swoich kompetencji zawodowych, w 
2001 r. ukończyłam studia podyplomowe z zakresu studiów 
technologicznych, a następnie w 2014 r. ukończyłam studia na Wydziale 

Matematyki na Uniwersytecie Petrol-Gaze w Ploeszti. Nieustannie biorę udział w kursach, 
konferencjach, konkursach i zawodach, ponieważ jestem gotowa pogłębiać swoją wiedzę 
I umiejętności. Uczę edukacji technologicznej uczniów w wieku od 11 do 15 lat. Treść mojego 
przedmiotu podzielona jest na jednostki o różnych tematach, takie jak „Uprawa roślin” lub „Zdrowe 
odżywianie” - dla piątej klasy, ,,Organizacja środowiska” dla szóstej klasy, „Zasoby” lub „Energia” dla 
klas 7 i 8. Podczas moich zajęć, oprócz różnych działań praktycznych, lubię organizować 
transdyscyplinarne zadania, które pozwalają moim uczniom na powiązanie ich z różnymi przedmiotami 
szkolnymi, takimi jak matematyka, chemia, biologia, fizyka i inne. Z czasem zauważyłam, że jednym z 
najtrudniejszych tematów, które generują trudności ze zrozumieniem dla moich 5-klasistów jest 
obliczenie procentu niektórych substancji (białek, węglowodanów, lipidów, itp.) w produkcie jadalnym 
lub obliczenie wartości energetycznej/wartości odżywczej produktów. 

W tym roku najpoważniejsze problemy, jakie napotkałem, dotyczyły klasy 5C (25 uczniów). Klasa jest 
niejednorodna, z uczniami pochodzącymi z różnych środowisk ekonomicznych, kulturowych i 
motywacyjnych, z ocenami od najniższych do najwyższych. Znalezienie rozwiązań, które poprawiłyby 
ich poziom zrozumienia zagadnień takich jak ułamki, procent lub reguła trzech, było pilne i 
obowiązkowe, aby mogli zastosować wiedzę w różnych zadaniach. Dlatego wstępny sprawdzian 
pisemny, który wyznaczyłam tej klasie na początku roku szkolnego, zawierała elementy takie jak 
(ułamek, ćwiczenia procentowe oraz reguła trzech), a wyniki były następujące: 

– 7 uczniów (spośród 25, tj. 28%) w ogóle nie podeszło do zadań, otrzymując w ten sposób 
0 punktów; 

– 8 uczniów (spośród 25, tj. 32%) nie było w stanie poprawnie wykonać zadań, więc otrzymało 
0 punktów; 
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– 6 uczniów (spośród 25, tj. 24%) rozwiązało początek zadań, ale nie było w stanie udzielić 
ostatecznej odpowiedzi; dlatego dostali mniej punktów, niż maksymalna możliwa do zdobycia; 

– 4 uczniów (16%) poprawnie rozwiązało zadania i uzyskało maksymalną liczbę punktów. 

To był poważny problem, dla którego musiałam jak najszybciej znaleźć dokładne rozwiązanie, 
w przeciwnym razie cała moja praca z tą klasą zostałaby zniszczona.  

Widząc, że niektórzy uczniowie nie rozumieli tych pojęć matematycznych, podczas gdy inni nie byli w 
stanie z nimi właściwie pracować, próbowałam zastosować inne podejście do nauczania, włączając 
codzienne przykłady zadań, zmniejszając w ten sposób abstrakcyjny, teoretyczny aspekt tematu, 
jednocześnie wzmacniając jego praktyczny charakter. Uzyskane wnioski zastosowano następnie do 
innych działań eksperymentalnych oraz w rozwiązywaniu zadań i problemów. Dlatego podzieliłam 
moją klasę na grupy, z których każda miała określone zadania. Przydzieliłam moim uczniom 
następujące zadania: 

Grupa 1. Przyrządzenie szarlotki, do której potrzeba: ½ kg mąki, ¼ kg masła, ½ kg cukru, ¼ kg 
jabłek, 1/10 kg drożdży i 10 g cukru waniliowego. 

Grupa 2. Przyrządzenie pizzy, która zawiera: 20% salami, 15% sera; 5% grzybów, 5% ketchupu.  
Grupa 3. Obliczenie wartości energetycznej obu produktów (dla 100 g produktu). Wyciągnięcie 

wniosków dotyczących zdrowego żywienia, wykorzystując piramidę zrównoważonego żywienia.  

 
Korzystałam z niektórych aplikacji internetowych, takich jak ,,Alimente” 
(https://www.csid.ro/alimente), aby określić wartość odżywczą produktów. 
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Starałam się również znaleźć nowe rozwiązania dla zidentyfikowanych problemów poprzez 
indywidualne badania i analizy. Po wzięciu udziału w niektórych szkoleniach (ICT) oraz po dyskusjach 
z kolegami, doszłam do wniosku, że korzystanie z nowoczesnych narzędzi I aplikacji, związanych z 
codziennymi działaniami, w czasie pracy w klasie, może przyczynić się do zwiększenia 
zainteresowania uczniów nauką, czyniąc te działania bardziej atrakcyjnymi, nawet dla uczniów o 
powolnym rytmie nauki. Dlatego wypróbowałam nowe podejścia do tematu, poprzez zaangażowanie 
urządzeń elektronicznych w moje nauczanie (komputerów, telefonów komórkowych), a także kilka 
platform edukacyjnych, takie jak ,,Companion de Sănătate – Kalkulator do liczania kalorii” 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pixelbytes.healthmate lub ,,Jurnal Alimentar” 
https://play.google.com/store/search?q=jurnal%20alimentar, co pozwaliło moim uczniom na obliczenie 
wartości odżywczej niektórych produktów spożywczych. 

Na końcu działu zatytułowanego „Wartość odżywcza żywności”, która wymagała użycia wartości 
procentowej do obliczenia wartości odżywczej produktów, a także reguły trzech, w celu obliczenia 
wartości energetycznej określonej ilości żywności, wprowadziłam nowy test, w którym oszacowałam 
wpływ moich metod na rozwiązywanie zadań z procentami. Wyniki były następujące: 

– 2 uczniów (na 25, tj. 8%) nie podeszło do zadań z procentami i regułą trzech w ogóle, otrzymując 
tym samym 0 punktów; 

– 6 uczniów (na 25, tj. 24%) nie było w stanie prawidłowo wykonać zadań, otrzymali więc 
0 punktów; 

– 10 uczniów (na 25, tj. 40%) okazało się zaznajomionych z algorytmem, ale popełniło błędy 
podczas obliczeń, dlatego też otrzymało mniej punktów, niż maksimum; 

– 7 uczniów (na 25, tj. 28%) rozwiązało ćwiczenia poprawnie i uzyskało maksymalną liczbę 
punktów. 

Dlatego też wykorzystywałam grupowe działania eksperymentalne, obejmujące różne zadania, 
poczynając od tego, że różnorodność zazwyczaj stanowi wyzwanie w poszukiwaniu nowych prawd. 
Uczniowie byli bardzo otwarci na działania z zakresu ICT, ale byli również zainteresowani 
eksperymentami. Po prostu nie lubili czysto teoretycznych zajęć. Z czasem zauważyłam znaczną 
poprawę wykorzystania mojej wiedzy przez uczniów w innych zadaniach klasowych. 
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Jak widać na dwóch wykresach, wartość procentowa dla dwóch pierwszych analizowanych kategorii 
uczniów zmniejszyła się, a liczba pozostałych dwóch – wzrosła. Dlatego zrozumienie problemów za 
pomocą metod praktycznego zastosowania, a następnie ich wykorzystania w ćwiczeniach klasowych, 
było skutecznym podejściem. 

 

Pytania do refleksji: 
1. W jaki sposób zastosowania matematyczne związane z proporcjami lub procentami mogą pomóc w 
rozwiązywaniu problemów związanych z nauką i technologią? 
2. W jaki sposób praktyczne przykłady motywują uczniów do zdobywania nowej wiedzy? 
3. Jak połączyć wykorzystanie narzędzi ICT i praktycznych działań w nauczaniu technologii? 

 


