PROIECTAREA UNEI UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
Elementul generator al planificării calendaristice este unitatea de învăţare.
O unitate de învăţare reprezintă o structură didactică deschisă şi flexibilă,care are următoarele
caracteristici:
- determină formarea la elevi a unui comportament specific, generat prin integrarea unor
competenţe specifice;
- este unitară din punct de vedere tematic;
- se desfăşoară în mod sistematic şi continuu pe o perioadă de timp;
- se finalizează prin evaluare.
Detaliem în continuare elementele esenţiale ale proiectării unei unităţi de învăţare.
Se recomandă utilizarea următorului format.

Conţinuturi: apar inclusiv detalieri de conţinut necesare în explicitarea anumitor parcursuri,
respectiv în cuplarea lor la baza proprie de cunoaștere a elevilor.
- În rubrica Competenţe specifice se trec simbolurile competenţelor specifice din programa
şcolară
- Activităţile de învăţare pot fi cele din programa şcolară, completate, modificate sau chiar
înlocuite de altele, pe care profesorul le consideră adecvate pentru atingerea obiectivelor
propuse.
- Rubrica Resurse cuprinde specificări de timp, de loc, forme de organizare a clasei, material
didactic folosit etc.
- În rubrica Evaluare se menţionează instrumentele sau modalităţile de evaluare aplicate la clasă.
Finalul fiecărei unităţi de învăţare presupune Evaluare sumativă.
Deși denumirea si alocarea de timp pentru unităţile de învăţare se stabilesc la începutul anului
şcolar prin planificare, este recomandabil ca proiectele unitaţilor de învaţare să se completeze
ritmic pe parcursul anului, având în avans un interval de timp optim pentru ca acestea să reflecte
cât mai bine realitatea.

In completarea rubricaţiei, se urmăreşte corelarea elementelor celor cinci coloane. Practic pe
baza indicaţiilor din planificare se fac detalierile pe orizontală, ordonând activităţile în
succesiunea derulării, raportându-le la competenţe şi specificând resursele necesare bunei
desfăşurări a procesului didactic.
Proiectarea unităţii de învăţare - ca si a lecţiei - începe prin parcurgerea schemei următoare:

Conceptul de unitate de învăţare are rolul să materializeze conceptul de demers didactic
personalizat, flexibilizând proiectarea didactică şi definind în acest sens pentru practica didactică
premise mai bine fundamentate din punct de vedere pedagogic.
Identificarea unei unităţii de învăţare se face prin tema acesteia. Stabilirea temei de către
profesor pe baza lecturii programei, utilizând surse diverse, este primul pas în identificarea
unităţilor de învăţare în care va fi împărţită materia anului şcolar, respectiv, în organizarea unu
demers didactic personalizat. Temele sunt enunţuri complexe legate de analiza scopurilor
învăţării, formulări fie originale, fie preluate din lista de conţinuturi a programei, sau din manual
formulări care reflectă din partea profesorului o înțelegere profundă a scopurilor activităţii sale,
talent pedagogic, inspiraţie, creativitate.
Activităţile de învăţare se construiesc prin corelarea competenţelor cu conţinuturile şi presupun
orientarea către un anumit scop, redat prin tema activităţii. In momentul propunerii lor spre
rezolvare elevilor, activităţile de învăţare vor fi transpuse într-o anumită formă de comunicare
inteligibilă nivelului de vârstă.
Într-o abordare pragmatică, resursele cuprind acele elemente care asigură cadrul necesar pentru
buna desfăşurare a activităţilor de învăţare. Astfel, profesorul va menţiona în această rubrică
forme de organizare a clasei (tipuri de interacţiuni ale resurselor umane), mijloace de învăţamant,
alocarea de timp, precum şi orice alte elemente pe care le consideră utile în derularea scenariului
didactic.
In condiţiile noului curriculum, lectura programei şi a manualelor nu mai este în mod obligatoriu
liniară.
Programa trebuie parcursă în mod necesar de către toţi , dar ea, ca şi manualele se pliază unei
citiri personale şi adaptate. Asupra conţinuturilor programei profesorul poate interveni prin
regruparea lor sub temele unităţilor de învăţare pe care le-a stabilit.

