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Mă numesc Laura Calotă şi sunt profesor de Educație tehnologică la Scoala 
Gimnazialǎ „George Emil Palade” din orașul Ploieşti, România. În anul 1997 
am absolvit Facultatea de Inginerie chimică din cadrul Universității 
Politehnice București. Ulterior am absolvit studiile de masterat și doctorat în 
specialitatea Inginerie Chimică în cadrul Universității Politehnice București. 
Am o experiență didactică de 19 de ani. Primii ani la catedră i-am petrecut în 
școli gimnaziale  din județ,  iar în 2001, am devenit profesor titular la Școala 
nr. 29 Ploiești, în prezent Școala Gimnazială ,,George Emil Palade”. În 
perioada 1999-2008 am susținut gradele didactice. Din dorința de a-mi 
îmbunătăți nivelul de pregătire profesională, în 2001 am absolvit cursurile 
postuniversitare de Educație tehnologică, iar în anul 2014 am absolvit 

Facultatea de Matematică din cadrul Universității de Petrol-Gaze din Ploiești. Pentru că sunt în 
permanență interesată de creșterea nivelului de pregătire profesională, particip la cursuri de formare, 
olimpiade și concursuri,  simpozioane și conferințe. Predau disciplina Educație tehnologică elevilor cu 
vârste cuprinse între 11 și 15 ani. Conținuturile disciplinei mele sunt structurate în module cu diverse 
teme, ca de exemplu  „Cultivarea plantelor” sau „Alimentația sănătoasă” în clasa a V-a, „Organizarea 
mediului construit” în clasa a VI-a, „Materii prime și materiale” în clasa a VII-a sau „Energie” în clasa 
a VIII-a. Datorită conținuturilor atât de variate, îmi place să organizez, pe lângă diferite activități 
practice, și activități transdisciplinare care le permit elevilor mei să realizeze conexiuni între noțiuni de 
matematică,  fizică, chimie, biologie sau alte disciplne de studiu. Am observat de-a lungul anilor că una 
dintre temele care creează probleme de înțelegere este, în cazul elevilor de clasa a V-a, calcularea 
procentului pe care îl reprezintă anumite categorii de substanțe (proteine, glucide, lipide) într-un produs 
alimentar sau calculul valorii energetice/ nutritive a unui produs alimentar. 

Anul acesta, am întâmpinat cele mai serioase probleme de acest fel la clasa a V-a C (25 elevi), un 
colectiv relativ eterogen  cu elevi proveniți din diverse medii, cu diferite niveluri de pregătire și 
motivație. Era necesară găsirea unor soluții care să îmbunătățească cât mai mult gradul de înțelegere a 
noțiunilor matematice precum fracțiile ordinare, procentele și regula de trei simplă, pe care să fie 
capabili să le utilizeze ulterior în aplicații specifice. Prin urmare am ales varianta unei testări inițiale a 
elevilor clasei a V-a C care a cuprins exerciții cu fracții ordinare, procente și aplicarea regulii de trei 
simplă. Rezultatele au fost următoarele: 

– 7 elevi din 25 (adică 28%) nu au abordat niciun exercițiu din test, deci au primit 0 puncte;  
– 8 elevi din 25 (adică 32%) nu au putut calcula corect exercițiile, deci au primit 0 puncte;  
– 6 elevi din 25 (adică 24 %) nu au reușit să rezolve decât o parte din exercițiile din test, deci au 

primit mai puține puncte decât maximul; 
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– 4 elevi din 25 (adică 16%) au reușit să rezolve toate exercițiile din test, deci au primit punctajul 
maxim. 

Aceasta constituia o problemă căreia trebuia sa îi găsesc rapid soluții. În caz contrar, ar fi fost imposibil 
să realizez progrese semnificative cu clasa respectivă. 

Văzând că există situații în care elevii nu reușeau să înțeleagă deloc aceste concepte matematice, în 
timp ce alții nu le puteau utiliza corect în aplicaţii, am încercat o altă abordare a acestor noțiuni. Am 
apelat la exemple întâlnite în viața de zi cu zi, reducând astfel caracterul teoretic al noțiunilor, în timp 
ce l-am sporit pe cel practic-aplicativ. Am folosit  concluziile obţinute în alte activități experimentale și 
în rezolvarea unor aplicații practice numerice. Așadar, am împărțit clasa în trei grupe, fiecare având 
sarcini specifice. Le-am propus elevilor clasei următoarele sarcini de lucru: 

Grupa 1: Elevii au avut de preparat o plăcintă cu mere, pentru care au folosit ½ kg făină, ¼ kg unt, 
½ kg zahăr, ¼ kg mere şi 1/10 kg drojdie şi 10g zahăr vanilat. 

Grupa 2: Elevii au preparat o pizza care a inclus  20% salam,  15% brânză, 5% ciuperci și 5% 
ketchup. 

Grupa 3: Acestor elevi li s-a cerut să calculeze valoarea energetică  a celor două produse alimentare 
(pentru 100g produs). Folosind piramida alimentației echilibrate, aceștia au formulat concluzii privind 
alimentația sănătoasă. 

 

Am folosit anumite aplicații de pe Internet ca de exemplu site-ul „Alimente” 
https://www.csid.ro/alimente pentru determinarea valorii nutritive (energetice) a produselor alimentare.  
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Totodată, am încercat să găsesc noi soluții la problemele identificate prin cercetare individuală. După 
participarea la cursuri de formare (TIC) și după discuții avute cu colegii mei, am ajuns la concluzia că 
utilizarea mijloacelor moderne în activitățile la clasă și a unor aplicații care au legătură cu viața de zi cu 
zi sporește interesul elevilor pentru activitățile respective, făcându-le mai atractive chiar și pentru elevii 
cu dificultăți de învățare. Astfel am încercat o nouă abordare a subiectului cu ajutorul mijloacelor 
electronice (computerul sau telefonul mobil), precum și al unor platforme educaționale  („Companion 
de Sănătate - Calculator de calorii” https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pixelbytes.healthmate 
sau „Jurnal Alimentar” https://play.google.com/store/search?q=jurnal%20alimentar) în care erau propuse 
aplicații prin care elevul avea posibilitatea să determine valoarea energetică/ nutritivă a produselor 
alimentare. 

La terminarea capitolului „Valoarea produselor alimentare” care a presupus folosirea procentelor 
pentru calcularea valorii nutritive a produselor alimentare și a regulii de trei simplă pentru calcularea 
valorii energetice a unei anumite cantități dintr-un produs alimentar am aplicat un nou test. Am urmǎrit 
impactul pe care l-au avut metodele aplicate la aceastǎ clasă în rezolvarea problemelor de calcul cu 
ajutorul procentelor. Rezultate obținute au fost: 

– 2 elevi din 25 (adică 8%) nu au abordat niciun exercițiu incluzând procente sau regula de trei 
simplă, deci au primit 0 puncte;  

– 6 elevi din 25 (adică 24%) nu au calculat corect, deci au primit 0 puncte;  
– 10 elevi din 25 (adică 40 %) au demonstrat cunoașterea algoritmului de calcul, dar nu au reușit să 

rezolve decât o parte din exercițiile din test, deci au primit mai puține puncte decât maximul; 
– 7 elevi din 25 (adică 28%) au reușit să rezolve toate exercițiile din test, deci au primit punctajul 

maxim. 

Așadar am realizat activitǎţi experimentale pe grupe, cu sarcini diferite, pornind de la premisa că 
varietatea îi provoacǎ de obicei pe elevi la aflarea unor noi adevǎruri. Elevii au fost mai receptivi la 
aplicațiile TIC, apoi la cele  bazate pe experiment, întrucât aceștia nu agreeazǎ exerciţiile pur teoretice.  
Începând de atunci, am putut observa o îmbunătățire considerabilă a modului în care elevii mei puteau 
utiliza în alte sarcini la clasă ceea ce învățaseră în urma experimentului.  

 

Rezultate initiale

28%

32%

24%

16%

Rezultate finale

8%

24%

40%

28%



 
 

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care 
reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în 
aceasta. 

Dupǎ cum se observǎ din cele douǎ diagrame, procentajele au scăzut la primele două categorii de elevi, 
dar au crescut la următoarele două. Prin urmare, înțelegerea procentelor mai întâi prin metoda practic–
aplicativǎ, urmată de exerciţii de calcul în care au folosit aplicația, a reprezentat o abordare eficientă.  

Întrebări de reflecție: 
1. În ce fel pot fi de ajutor aplicațiile matematice care includ proporții sau procente în rezolvcarea 
problemelor de știință și tehnologie? 
2. În ce manieră se pot utiliza exemplele practice în vederea motivării elevilor în direcția dobândirii 
de noi cunoștințe? 
3. Cum se pot îmbina instrumentele digitale și activitățile practice în predarea educației 
tehnologice? 

 


