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ARGUMENT 

 

Felul cum intrebuinţăm timpul liber ne trădează caracterul…spunea Plinius.  

Dacă la începutul omenirii timpul se reducea la noţiunile de zi şi noapte, de-a lungul 

istoriei acesta s-a dovedit a fi un factor important în realizarea anumitor planuri, scopuri, 

obiective, ca în prezent să devină elementul hotărâtor în luarea deciziilor, în activităţile 

obligatorii, propuse sau dorite, determinând stabilirea unei liste de priorităţi, a unor acţiuni 

necesare, primordiale şi a altora ce pot suferi amânare.  

Trăim într-o lume în care totul pare decis de timp: „N-am timp…”, Dacă aş avea mai 

mult timp…”, „Cu timpul...” sau chiar „am timp berechet…”. Faptul că termenul este folosit 

atât de des şi cu atâta lejeritate nu sugerează că timpul este la îndemâna oricui, sau că este 

stăpânit foarte bine, ci dimpotrivă, că omul a devenit supus timpului, iar singura şansă de 

eliberare este gestionarea lui cât mai eficientă.  

Iată cum timpul a devenit unitate de măsură într-o societate axată pe consum: preţul 

este stabilit printre altele în funcţie de timpul consumat, venitul este calculat în funcţie de 

timp, gradul de civilizaţie este influenţat de timpul alocat activităţilor de dezvoltare socio-

culturală, distanţele dintre diferitele puncte geografice se măsoară mai nou şi în timp, eficienţa 

unei acţiuni este dată, printre altele, şi de timpul consumat. Timpul apare astfel ca resursă şi 

tocmai din acest motiv este văzut ca fiind limitat. 

Nevoia de timp este resimţită acut de la o zi la alta. Timpul nu numai că pare 

insuficient, dar odată pierdut, el nu mai poate fi recuperat. Timpul nu este o resursă 

reciclabilă, el poate fi doar gestionat, utilizat cu eficienţă. Timpul nu depinde de nimic şi nu se 

lasă influenţat de nimic. Timpul se scurge cu nepăsare influenţând pe nesimţite viaţa 

individului.  

A gestiona timpul astfel încât să se obţină timp liber dovedeşte o capacitate deosebită 

din partea celui care reuşeşte să o facă în condiţiile în care evenimente neprevăzute apar în 

viaţa noastră împiedicând realele încercări de a fi buni manageri ai timpului.  

La fel ca şi adulţii, copiii sunt surprinşi frecvent de cât de repede trece timpul şi căt 

de puţine lucruri au reuşi să facă din tot ce şi-au propus. Astfel, lecţia despre folosirea 

timpului liber într-un mod cât mai eficient poate să înceapă cât mai timpuriu cu noţiuni de 

managementul timului pe înţelesul copiilor.  

Vârsta preșcolară și școlară mică reprezintă o perioadă cheie pentru formarea 

comportamentului viitorului individ, conturându-se procesele psihice de bază. Rolul adultului, 

părinte sau cadru didactic, ca parte direct implicate în procesul pedagogic este încă o dată 



2 
 

subliniat din perspectiva eficacităţii folosirii timpului, ca necesitate a informării, conlucrării şi 

luării de cele mai bune decizii legate de activităţile desfăşurate de copii în vederea obţinerii 

unei dezvoltări armonioase.  

Cât timp alocă în prezent elevii activităţilor şcolare? Care sunt zilele cu programul 

cel mai încărcat? Cum îşi organizează elevii timpul extraşcolar? Cât timp este alocat 

somnului? Care sunt diferenţele de administrare a timpului dintre fete şi băieţi? Dar dintre 

elevii din mediul urban şi cel rural? 

În lucrarea de faţă, Strategii pentru folosirea eficientă a timpului liber, am încercat să 

surprindem în ce măsură şcolarii pot manifesta abilităţi de manageri ai timpului şi de inducere 

a ideii că utilizarea diverselor tehnici poate duce la îmbunătăţirea gestionării timpului. În 

acţiunea de cercetare am pornit de la conceptele de timp ca noţiune generală, timp şcolar, timp 

extraşcolar şi timp liber. Am folosit în această lucrare noţiunile de utilizare eficientă a 

timpului din perspectiva utilizării acestuia de către şcolari atât în ceea ce priveşte activităţile 

şcolare, utile, cât şi a activităţilor de dezvoltate personală.  

Utilizând o serie de instrumente, lucrarea de faţă încearcă să ofere un răspuns 

fundamentat unor astfel de întrebări legate de timpul elevilor. Ea este structurată în trei părţi şi 

anume cadrul teoretic, cercetarea propriu-zisă şi rezultatele şi concluziile aferente. Partea 

teoretica este structurata în capitolul I, fiind rezultatul studierii unei bibliografii în domeniu, 

insistand pe importanta gestionării timpului, timpul elevilor, timpul şcolar, timpul extraşcolar, 

timpul liber şi stresul la copii.  

Partea a doua este partea practică în care sunt descrise şi analizate scopul, 

metodologia, ipoteza şi subiecţii cercetării, având ca suport aplicarea de chestionare copiilor 

din ciclul primar şi gimnazial atăt din mediul rural cât şi urban.  

 Rezultatele şi interpretarea datelor sunt descrise în capitolul al III lea. Aici sunt 

analizate datele de cercetare şi sunt prezentate concluziile.  

 În ultima parte a lucrării sunt prezentate consideraţiile finale de ansamblu care arată 

liniile definitorii de cercetare si de originalitate a lucrării.  

 Deşi infinit, timpul impune limite activităţii umane şi acest lucru se datoreză 

diversităţii preocupărilor individului, dorinţei lui de mai mult şi mai variat, dorinţă 

implementată parcă în ADN-ul uman ca moştenire şi element definitoriu al rasei sale.  

Ne dorim prin această lucrare să-i ajutăm pe copii să acţioneze odată cu timpul, să 

respire în acelaşi ritm cu el, să gândească în măsura dată de acesta,  să devină manageri de 

succes al acestuia, adică vrem să-i învăţăm cum să trăiască liberi.  
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CAPITOLUL I: ŞCOLARUL MIC (6 – 10 ANI) 

 

1.1. CARACTERISTICILE MICII ȘCOLARITĂȚI (6-10/11ANI) 

 

Lumea şcolarului mic este alcătuită din o serie de evenimente care îl fac să fie într-o 

evoluţie permanentă. El descoperă zi de zi lucruri noi, iar corpul său reacţionează progresiv la 

toate aceste schimbări. Deşi transformările fizice sunt vizibile, este indicat să acordăm atenţie 

mai ales modificărilor în plan psihic pe care le experimentează copilul în etapa micii 

şcolarităţi, întrucât aceste schimbări au poate cel mai puternic impact asupra vieţii şcolarului 

la această vârstă.  

Perioada şcolară mică se desfăşoară începând cu intrarea copilului în şcoală şi până 

la terminarea ciclului elementar. Intrarea în şcoală reprezintă un moment foarte important  

pentru copil.  

În primul rând, micul școlar trebuie să treacă de la mediul familial construit pe 

căldură şi afecţiune părintească (un climat apropiat) la un mediu mai distant (climatul oficial, 

mai rece), cum este cel şcolar.  

Intrarea în școală transformă în totalitate poziția copilului în societate și caracterul 

activității sale. Din acest motiv, trebuie acordată o atenție specialăpregătirii copilului pentru 

școală, dar și primirii copilului în școală. În primele clase, copiii își însușesc un volum 

considerabil de cunoștințe, care le lărgesc orizontul intelectual și adâncesc capacitatea lor de a 

înțelege lucrurile.  

De asemenea, ei dobândesc numeroase priceperi și deprinderi, printre care cele 

intelectuale ca cititul, scrisul, socotitul etc., deprinderi ce joacă un rol  însemnat în dezvoltarea 

psihică a copiilor.  

Intrarea în școală, în adevăratul sens al cuvântului, poate pune aceleași probleme. 

Până acum, copilul nu depindea decât de părinți, personaje atotputernice, el nu cunoștea decât 

o lume care era alcătuită, dacă nu pentru el, cel puțin în funcție de el. La școală se trezește față 

în față cu o realitate socială dificilă; lăsat într-un mediu afectiv neutru față de el în care singur 

trebuie să-și ia răspunderea bucuriilor și decepțiilor proprii, unde descoperă că alții au aceleași 

drepturi ca și el, va suporta o adevărată ,,înțărcare afectivăʼʼ. Această înțărcare poate desigur 

constitui o serioasă încercare pentru un copil.Totul se petrece ca și cum vârsta școlară ar fi și 

vârsta descoperirii celuilalt ca egal, cu care stabilește raporturi dintre care unele sunt noi 

pentru el: de simpatie și de muncă în echipă. 
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,,Privită din punct de vedere socio-moral, evoluția școlarului mic este influențată de 

dezvoltarea relațiilor lui cu adulții și cu alți colegi de clasă. În acest sens,sunt semnificative 

pentru copil relațiile pozitive, de cooperare și căldură ale părinților, sau, dimpotrivă,atitudinea 

lor de respingere, care se manifestă prin ostilitate,răceală și autoritate brutală sau, pur și 

simplu, prin indiferență. În familiile în care părinții manifestă –constant-un control intens, 

riguros, copiii sunt (în general) mai puțin prietenoși și creativi,mai dependenți de alții și au un 

proces de maturizare mai lent. Pe de altă parte, în familiile în care se exercită un control prea 

lejer sau se manifestă indiferență, copiii au tendința de a deveni dezordonați, necompetitivi, 

neadaptați.ʼʼ(Albu, 2002, p. 134). 

Cadrelele didactice și părinții cu atitudine ostilă pot declanșa și dezvolta la micul 

școlar o atitudine de conformism, de încredere redusă în propriile forțe, iar în situațiile de 

acceptare, valorizare și căldură afectivă, copiii au tendința să-și formeze și să manifeste o 

înaltă stimă de sine, optimism, încredere în sine, autocontrol. Tot acum iau amploare noi 

tipuri de relatii supuse aceloraşi reguli şi regulamente, conturându-se astfel rolul de elev din 

clasele mici şi statutul social legat de randamentul şcolar.  

Tot universul interior al copilului se lărgește prin asimilarea continuă de cunoştinţe 

şi responsabilitatea faţă de calitatea lor, responsabilitatea faţă de efectuarea sarcinilor, prin 

situaţia de colaborare şi competiţie ce formează sentimente sociale. În viaţa copilului apare un 

nou adult, învăţătorul, ce reprezintă pentru copil ,,reprezentantul marii societăţi, al ţării cu 

idealuri şi aspiraţiile sale. El este, în acelaşi timp, cel ce veghează la exercitarea regulilor 

societăţii şi şcolii, dar şi cel care antrenează energia psihică, modelează activitatea intelectuală 

a copilului şi organizează viaţa şcolară, impune modele de a gândi şi a acţiona” (Verza, 1993, 

p. 140). 

Lărgirea cadrului relațional (cu obiectele, cu ceilalți, cu sine) constituie una din 

premisele dezvoltării psihice a copilului în toate planurile. Exuberanța motorize și senzorială a 

acestei etape se va asocia firesc cu îmbogățirea și flexibilitatea limbajului, cu dezvoltarea 

gândirii care câștigă coerență, claritate, comunicabilitate și se emancipează într-o oarecare 

măsură de dominanța afectivă și activă care o frâna în etapa anterioară. 

Construcțiile logice îmbracă forma unor judecăți și raționamente care-i permit 

copilului că, dincolo de datele experienței nemijlocit senzoriale,să întrevadă anumite 

permanențe, cum ar fi, de pildă, cantitatea de materie, greutatea, volumul, timpul, viteza, 

spațiul. Dezvoltarea intelectuală a copilului se desfășoară în unitate indisolubilă cu 

dezvoltarea limbajului și îndeosebi a limbajului scris care se însușește în școală. 

La începutul școlarității, gândirea copilului are încă un pronunțat caracter intuitiv, 

fiind orientată spre rezolvarea problemelor concrete care apar în cursul activității. Copilul 
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devine capabil să explice, să argumenteze, să dovedească adevărul judecăților sale. Desigur, 

elemente ale gândirii intuitive, concrete, cu caracter practice, specific preșcolarului, mai apar 

încă în gândirea școlarului mic mai ales în fața unor sarcini noi, neobișnuite, dificile. În 

procesul de învățământ se dezvoltă operațiile de gândire absolute indispensabile oricărei 

activități intelectuale: analiza și sinteza, comparativă, comparația, abstractizarea și 

generalizarea, clasificarea și concretizarea logică. Gândirea devine mai productivă, ca rezultat 

al creșterii gradului de flexibilitate și mobilitate, al utilizării diferitelor procedee de activitate 

mintală. 

 

1.1.1. Evoluția senzorial-perceptivă 

 

În această perioadă se produc o serie de mutaţii în procesele cognitive senzoriale. 

Începând cu vârsta de opt ani creşte câmpul vizual: atât pentru vederea centrală, cât şi pentru 

vederea periferică. În jurul vârstei de zece ani se cristalizează câmpul vizual al citirii, ceea ce 

facilitează asimilarea cunoştinţelor. Sensibilitatea auditivă este legată de însuşirea citit-

scrisului, care stimulează auzul fonematic. Creşte capacitatea de autocontrol a emisiunilor 

vocale. Auzul îi permite copilului să aprecieze distanţa până la diferite obiecte după semnalele 

sonore pe care acestea le emit. 

În ceea ce priveşte percepţia, vom menţiona mai întâi că micul şcolar începe să se 

orienteze corect spaţial. Parcurgerea distanţelor (de exemplu, de acasă la şcoală sau la 

magazin) îi dezvoltă percepţia spaţială. Activitatea de zi cu zi îl ajută să diferenţieze, fără prea 

multe erori, direcţia spaţială (dreapta, la stânga, la nord etc.) Percepţia spaţială este stimulată 

în acelaşi timp de citire şi scriere,care presupun evaluări corecte privind forma, mărimea, 

distanţele dintre litere,precum şi de lecţiile de geometrie, ştiinţele naturii care, de asemenea, 

permitcunoaşterea mărimilor, formelor, reliefurilor. 

Senzaţiile şi percepţiile se dezvoltă atât pe plan calitativ cât şi cantitativ; devin mai 

precise, mai complexe şi mai corect orientate pe obiect. Copilul reuşeşte să obţină capacitatea 

de a sesiza caracteristicile definitorii şi generale ale obiectelor percepute în funcţie de criterii 

mai precise. Reprezentările devin mai variate, pot fi desprinse de obiect, ceea ce îl ajută pe 

elev să opereze cu noi imagini. 

Percepţia timpului evoluează prin aprecierea duratei lecţiilor, a pauzelor, a pregătirii 

temelor pentru acasă. Transformări importante se produc în reprezentările copilului. Aceste 

transformări se referă atât la conţinutul reprezentărilor, cât şi la capacitatea copilului de a 

opera cu ele. Mai întâi, vom observa că micul şcolar posedă reprezentări despre obiecte 
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cunoscute (animale, fructe), despre colegii lui şi alte persoane. Treptat, reprezentările vor fi 

mai diferenţiate şi mai bine organizate.  

De asemenea, se dezvoltă capacitatea copilului de a opera liber şi activ cu ele (de 

exemplu, în desene sau în povestiri). Capacitatea de a combina imaginile va facilita 

desfăşurarea proceselor memoriei şi imaginaţiei, condiţie a unei învăţări inteligibile şi 

durabile. Datorită reprezentărilor, copiii își pot însuși cunoștințe despre numeroase obiecte, 

evenimente și situații la care nu au fost martori. 

Observăm că treptat se formează construcțiile logice. Dacă la început un rol 

important îl jucau reprezentările, încet, încet se se conturează simbolurile și conceptele, 

copilul fiind capabil să se desprindă de lumea aflată în imediata apropiere și să se bucure cu 

adevărat de ceea ce-l înconjoară pentru că acum devine capabil să explice propriile afirmații, 

să evoce cunoștințele dobândite este pregătit să treacă la abstract și general. Dimensiunea 

psihică a copilului se dezvoltă, iar ”spațiul personal” al acestuia așa cum îl numește Verza, își 

modifică considerabil granițele, un spațiu în care fantasticul se redefinește, iar realul capătă 

fundament logic. (Verza, 2000, p.138) 

 

1.1.2. Evoluția proceselor cognitive 

 

Vârsta școlarului mic este responsabilă cu stadiul operațiilor concrete, această 

trecere reprezintă un punct de răscruce în dezvoltarea cognitivă a școlarului mic. În acest 

stadiu se dobândește capacitatea de conservare a cantităților discontinue, a greutății (la 8-9 

ani) și a volumului (în jur de 12 ani),copilul devine capabil să rezolve probleme care implică 

operațiile de tranzitivitate și clasificare ierarhică, sau probleme care implică raționamente cu 

privire la relațiile spațiale între obiecte”(Vasile, 2014, p. 21). 

La nivelul gândirii are loc trecerea de la cunoașterea intuitivă, nemijlocită a realităţii, 

la cea logica mijlocită. Operaţiile gândirii, analiza şi sinteza, abstractizarea şi generalizarea, 

comparaţia, concretizarea şi clasificarea asigură desfaşurarea în condiţii optime a activităţii 

intelectuale (Verza, 1993, p. 140). Totodată, devine tot mai evidentă formarea concepţiei 

realist naturalistă copilul îşi îmbogăţeşte cunoştinţele ceea ce îi permite să realizeze operaţii 

de grupare cu ajutorul conceptelor şi capătă capacitatea de a distinge între lumea reală şi cea 

fictivă. În gândire intervine tot mai mult spiritul critic logic şi operarea cu seturi de reguli ca 

afirmaţii despre concepte. 

La nivelul memoriei la aceasta etapă de vârstă recunoaşterea are o mare importanţă 

(copilul stabileşte asemănări şi deosebiri între obiecte), precum și reproducerea.Reproducerile 

mnezice sunt nu numai verbale, ci şi de acţiune, chiar afective. La începutul perioadei (6-8 
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ani), reproducerile nu sunt fidele, dar pe măsura înaintării în vârstă (spre 10-11 ani) sunt tot 

mai exacte. În jurul vârstei de 8 ani predomină memoria mecanică, involuntară şi cea de 

scurtă durată şi este condiționată de încărcătura afectogenă (copilul reține, în mare parte, ceea 

ce l-a impresionat cel mai mult). 

Motivaţia este cea care „dă consistenţă” învăţării. La începutul şcolarităţii, copilul 

învaţă sub influenţa părinţilor iar, ulterior, acesta învaţă din ambiţie fiind influenţat de 

anumite elemente de rezonanţă din relaţionarea acestuia cu ceilalţi colegi. După o perioadă, 

motivaţia devine intrinsecă, se formeză interesele cognitive şi astfel se dezvoltă unele trăsături 

de voinţă, de persevereţă, de hărnicie etc;                                        

    În această perioadă, eşecurile şcolare pot fi un adevărat obstacol în învăţare pentru 

elevi. Succesul are rezonanţe psihologice mai profunde şi determină trăiri precum: optimism, 

încredere, satisfacţie, ş.a. Succesele repetate îi creează copilului un statut privilegiat, în timp 

ce succesele singulare nu-i pot oferi elevului acest statut şi nu pot da rezultate sub 

posibilităţile lui. Studiile au arătat că, după cum evidențiază (Verza, ibidem, p. 144), cu cât 

motivaţia este mai puternică iar activitatea mai recompensată, învăţarea devine mai intensă. 

În ceea ce priveşte limbajul, acesta constituie unul dintre cele mai accentuate 

fenomene ce îi diferenţiază pe copii la intrarea în şcoală. Vocabularul copilului la intrarea în 

şcoală cuprinde aproximativ 2500 cuvinte, iar la terminarea ciclului primar poate ajunge la 

5000 de cuvinte. Mediul de provenienţă şi capacităţile sale intelective determină un anumit 

nivel al dezvoltării limbajului. Diferenţele sunt mai accentuate la nivelul exprimării, foneticii, 

a structurii lexicale; de asemenea pot să apară şi eventuale handicapuri de limbaj ce vor 

diferenţia mai pregnant copiii. 

Pentru a înţelege evenimente din trecut și proiecțiile din viitor elevul este nevoit să 

facă apel la imaginaţie. Imaginaţia reproductivă permite elevului să înteleagă timpul istoric, 

raportul dintre evenimente şi fenomene precum şi accesul la evenimente necunoscute; aceasta 

îi poate oferi posibilitatea de a crea imagini ce nu îşi găsesc corespondent în realitatea 

imediată. De asemenea, se dezvoltă şi imaginaţia creatoare cu care elevul poate crea o lume 

fantastică. 

Până la intrarea în şcoală, activitatea copilului se reduce numai la a face ceea ce îi 

procură plăcere. Spre sfârşitul ciclului primar elevul este capabil de un efort susţinut, dozat şi 

previzibil în care se impune propria sa voinţă. E. Verza consideră că „efortul voluntar îl face 

pe copil să fie mai atent la comportamentele sale şi ale altora, să se autoevalueze corect în 

raport cu alţii, să devină mai independent în conduitele sale” (Verza, 1993, p. 155). 
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Atenţia şi capacitatea de mobilizare se exersează prin necesitatea de a trece relativ 

uşor de la o activitate la alta cât şi prin desfăşurarea mai multor activităţi în acelaşi timp. 

Astfel se dezvoltă calităţi esenţiale ale atenţiei precum: supleţea, flexibilitatea şi volumul. 

Activitatea de învăţare reflectă personalitatea în formare a copilului de vârstă şcolară 

mică. Noua formă de activitate a copilului (învăţarea) şi noul lui statut şi rol de elev ridică pe 

o treaptă nouă, superioară, procesul de cristalizare a personalităţii, ceea ce se exprimă printr-o 

serie de atitudini pozitive şi prin manifestări exterioare mai controlate. La această vârstă 

şcolară se constată o mare diversitate temperamentală: unii copii sunt vioi, comunicativi, 

veseli, optimişti, alţii sunt mai retraşi, calmi, imperturbabili, liniştiţi; o altă parte dintre ei sunt 

energici, neliniştiţi, impetuoşi, uneori impulsivi; în sfârşit, unii copii au disponibilităţi 

energetice reduse, sunt sensibili, puternic afectaţi de notele mici, foarte exigenţi cu ei înşişi, 

dar lipsiţi de încredere în forţele proprii. Prin acţiunea individualizată sau/și diferenţiată a 

învăţătorului, copiii cu temperament sangvinic (vioii, optimiştii) vor fi mai intens antrenaţi în 

sarcini şcolare, impulsivii (colericii) vor fi disciplinaţi, melancolicii vor fi trataţi cu grijă şi 

stimulaţi intelectual. La micul şcolar se află în proces de cristalizare şi unele trăsături pozitive 

de caracter, cum sunt: simţul de răspundere, conştiinciozitatea, sârguinţa, punctualitatea. Este 

vârsta când se structurează comportarea civilizată a copiilor: la şcoală, acasă, pe stradă, în 

parc, în mijloacele de transport în comun etc., de semenea, când copiii îşi formează 

deprinderea de a saluta, de a fi respectuoşi cu părinţii, învăţătorul, de a fi politicoşi în toate 

situaţiile.  

Intrarea în școală impulsionează dezvoltarea cognitivă a copilului; învățarea devine 

acum tipul său fundamental și sistematic de activitate. Dezvoltarea sa intelectuală este 

evidentă, iar spre sfârsitul micii școlarități, autoevaluarea capacităților sale cognitive este tot 

mai realistă, întrucât progresează spiritul critic și cel autocritic. Copilul capătă capacitatea de 

a distinge între lumea fictivă și cea reală. În aceste condiții, este tot mai evidentă formarea 

concepției realiste, logice. În gândire, în elaborările conceptuale și ideatice intervine tot mai 

mult operarea cu principiile logice, cu seturi de reguli. Algoritmii însușiți în perioada 

alfabetizării au o stabilitate mai mare față de cei însușiți în perioadele următoare. Prin evoluția 

și dezvoltatea strategiilor de învățare se acumulează rapid informații și sunt stimulate calitățile 

gândirii divergente.ʼʼ(Albu, 2002, p. 13) 
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1.2. COPILUL ŞI TEMPORALITATEA 

 

Conştientizează faptul că acum, în acest moment creezi ceva.  

Aceasta este realitatea. (Sara Paddison) 

 

Dezbaterea noţiunii de timp, definirea şi descoperirea cauzalităţii şi influenţei sale 

asupra vieţii a pus la grele încercări pe marii savanţi ai istoriei. Ce este timpul şi cum ne 

influenţează a rămas o temă ce încă se studiază şi care găseşte încă multe răspunsuri generând 

direcţiii multiple de cercetare.  

 Dacă noţiunea de timp este atât de greu de pătruns de câtre adult, este lesne de 

înţeles că pentru copil acest lucru este cu mult mai dificil.  

În primul rând timpul este o noţiune abstractă, iar după cum bine se ştie domeniul 

abstract este atins abia spre vârsta de 7 – 12 ani când copilul poate lucra cu operaţii concrete 

şi poate înţelege abstractizarea. Aşadar pentru copilul mic timpul este ca şi inexistent, iar din 

acest motiv a încerca să explici copilului că trebuie să-şi organizeze timpul apare ca un 

nonsens.  

În Dicţionarul enciclopedic de psihiatrie (1988) Constantin Gordoş defineşte timpul 

ca o categorie ontologică ce abstractizează proprietatea universală a tuturor fenomenelor de 

existenţă de a avea o anumită durată, situându-se simultan sau sccesiv unele faţă de altele.  

Dacă nu poţi explica copilului ce este timpul cu atât mai greu va fi de explicat, după 

cum arată definiţia dată mai sus, ce înseamnă succesiune sau simultaneitate temporală. Se 

vede deci că misiunea adultului este destul de complicată. Singura cale care pare cât de cât 

accesibilă este abordarea copilului ţinându-se cont de condiţiile psihologie.  

 Odată ce orientarea şi organizarea spaţială este înţeleasă şi însuşită de către copil 

apare necesitatea învăţării orientării, organizării şi structurării temporale, întrucât după cum 

am arătat, noţiunile de spaţiu şi timp sunt strâns legate şi interdependente. Apoi urmează în 

mod firesc, o dată cu înaintarea în vârstă, învăţarea modului în care fiecare îşi poate planifica 

activităţile pentru a-şi putea îndeplini sarcinile cât mai bine fără a renunţa la activităţile dorite.  

Copilul, la intrarea în şcoală, utilizează corect noţiunile de „azi”, „ieri”, „mâine”, 

urmând apoi să le înveţe pe cele de zi, lună, an.Programul şcolar este cel care pune bazele 

percepţiei temporale deoarece elevul trebuie să se încadreze într-un timp, să sosească la 

şcoală, să ia pauză, să plece. Uzând de anumite scheme învăţate la şcoală, elevul ajunge să 

stabilească o ierarhizare a percepţiei temporale.  

La începutul micii şcolarităţi se mai înregistrează unele erori de apreciere a timpului, 

mai ales în raport cu microunităţile de timp, cum sunt minutul şi secunda, însă, treptat ele se 
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diminuează. Progresele percepţiei, înregistrate de-a lungul micii şcolarităţi, se exprimă nu 

numai în sporurile de precizie, volum, inteligibilitate, cât mai ales, în restructurări ale  

procedeelor de efectuare a activităţii perceptive. Percepţia se afirmă ca activitate, ca proces 

orientat şi dirijat spre scop. Pentru a se ajunge la acest studiu, este necesar ca învăţătorul să 

indice cu regularitate copiilor procedeele de examinare (vizuală, tactilă, auditivă) a ceea ce 

percep, ordinea de relevare a însuşirilor, mijloacelor de înregistrare a lor (desen, schemă, 

cuvinte). Astfel, elevul va putea trece la o planificare independentă a activităţii de percepere, 

efectuând-o în raport cu planul propus, stabilind o ierarhie a caracteristicilor percepute în 

funcţie de anumite criterii, de pildă, acela al gradului de generalitate. În structura unui astfel 

de model perceptiv complex, pe care îl putem numi observaţie, apar nu numai componente 

perceptive, ci şi aspecte ale altor fenomene psihice, cum ar fi atenţia, memoria, gândirea.  

Cum explicăm copiilor ce înseamnă timpul? De obicei educatoarea sau învăţătoarea 

aduce în faţa copiilor o planşă, un material didactic ce reprezintă efectiv noua temă ce trebuie 

învăţată. Când vine vorba despre timp planşele nu pot reprezenta decât activităţi din timpul 

zilei cu un soare mare şi strălucitor sau din timpul nopţii când luna tronează. Practic copilul 

este învăţat secvenţialitatea timpului şi nu ce este el efectiv. Nu poţi explica ce formă are, sau 

ce culoare are, sau ce gust are, sau cum miroase, sau cât de mare sau de mic este. Este greu să 

ceri copilului hai să împărţim timpul întrucât pentru el va însemna ceva la genul dă-mi şi mie 

un pic de timp, asta din perspectiva în care timpul ar putea fi ceva material, uşor de divizat.  

 Aşadar misiunea din a face din copii “manageri ai timpului” trebuie să înceapă 

practic cu explicarea pe înţelesul lor a noţiunii de temporalitatea, iar pentru aceasta ar trebui 

să urmărim stadialitatea piagetiană. Conform studiilor lui Piaget stadialitatea umană începe cu 

faza senzorio-motorie. Deci primele noţiuni pe care copilul le învaţă vor fi legate de propriul 

corp şi de spaţiul care îl înconjoară. Descoperirea spaţiului va duce la lărgirea orizontului 

perceptibil al copilului şi implicit la noi descoperiri, noi explorări. Lărgirea ariei spaţiale nu 

înseamnă neapărat că noţiunea de timp a prins contur. „Pentru copil nu există la început 

cauzalitate, în afara propriilor sale acţiuni. Universul iniţial nu este o reţea de secvenţe 

cauzale, ci o simplă colecţie de evenimente care apar în prelungirea activităţii proprii.” 

(Piaget, 1976, p. 179). 

Plecând de la noţiunile de zi şi noapte simbolizate de soare şi lună adultul poate 

începe predarea noţiunii de timp. Este practic un mod de învăţare prin analiză, mai exact prin 

structurare temporală care va anansa cu exerciţii pentru structurarea ordinii, succesiunii, 

duratei și intervalelor. Cu ajutorul ilustrațiilor, planșelor, imaginilor copilul va învăța, în timp 

ce verbalizează fiecare imagine, ordinea activităților pe care le realizează acasă, la grădiniță 

sau la școală. 
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Explicarea ceasului şi exerciţiile efective cu ceasuri manevrabile, mecanice, realiyate 

chiar de ei, este un alt pas în învăţarea noţiunii de temporalitate. Folosind metode ludice se va 

învăţa la început ce este ora şi se va trece apoi la recunoaşterea jumătăţii de oră, a sfertului de 

oră şi a minutelor. Recunoaşterea noşiunilor noi presupune aplicare principiului de fixare a 

noţiunilor anterioare precum şi a desfăşurării de exerciţii în cadrul mai multor activităţi în 

diferite locuri şi ipostaze şi de diferite tipuri. Nu trebuie pierdut din vedere nici măcar o clipă 

spaţiul în tot acest demers, întrucât copilul se raportează permanent la acesta. În mintea lui 

„timpul presupune spaţiul, deoarece timpul nu este altceva decât punerea în relaţie a 

evenimentelor care îl umplu, iar acestea pentru a se constitui, implică noţiunea de obiect şi 

organizare spaţială” .(Piaget, 1976, p. 263). 

Copilul nu trebuie scos din lumea lui pentru a-l face să înţeleagă că timpul este un 

element esenţial al vieţii, iar acţiunile sale au repercursiuni asupra timpului valorizându-l sau 

devalorizându-l. Dacă la început pentru el nu există decât noţiunea de acum, explicarea 

derulării unui program zilnic va facilita înţelegerea şi absorbirea informaţiilor care ţin de ieri, 

azi, mâine, peste cinci minute, peste o jumătate de oră, la iarnă, în vacanţa de vară, si aşa mai 

departe.  

Se va contura noţiunea de durată resimţită în cursul acţiunii însăşi (Piaget, 1976, p. 

268) sau în afara ei, iar durata va duce automat la timp, sau mai bine spus, aşa cum îl numea 

Piaget, la timpul propriu al copilului: „durata nu comportă nici un ”înainte” şi un „după” 

reale, nici o măsură a intervalelor care depinde şi ea de o punere în relaţie a acţiunilor cu 

punctele de reper ale lumii exterioare. 

Această durată este deci a „timpului propriu” în nemijlocirea sa ca şi în lipsa sa de 

precizie: simplul sentiment al unei desfăşurări şi al unor direcţii sucesive, imanente stărilor de 

conştiinţă.” (Piaget, 1976, p. 268). 

Aplicând cunoştinţe şi cercetări psihologice devine lesne pentru adult să explice 

copilului şi să-l înveţe ce înseamnă timpul, iar odată ce acest pas a fost realizat, singura 

misiunea rămasă este aceea de a-l ajuta să înţeleagă că organizarea propriilor activităţi zilnice 

îi vor oferi şansa de a desfăşura şi alte activităţi ca practicarea unui sport, întâlnirea cu 

prietenii într-un anumit loc la o anumită oră, joaca în parc, mersul la cinema, la teatru sau în 

excursii, sau orice altceva îşi doreşte el.  

 Aflat în continuă explorare copilul se regăseşte de multe ori în dificultatea de a lua 

decizii cu privire la activităţile pe care trebuie sau pe care vrea să le întreprindă. Pentru el 

întrebări ca ce trebuie să fac acum, sau ce urmează de făcut, sau să fac mai întâi asta sau asta 

apar frecvent debusolându-i şirul evenimentelor. Pentru o decizie finală se vede întotdeauna 

nevoit să consulte părerea unei persoane mai mari ca el sau unui adult. Odată echilibrul 
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restabilit copilul intră în normalitatea activităţilor fără a conştientiza de fapt că simpla luare a 

unei decizii a însemnat de fapt tot un consum de timp. Copilul nu realizează că aceste situaţii 

îi limitează timpul. A-l învăţa să fie organizat înseamnă a-l învăţa de fapt să fie un bun 

organizator.” Expresiile „mai mult timp” sau „mai puţin timp” nu au o semnificaţie obiectivă 

pentru cei mici, dar capătă o asemenea semnificaţie pentru cei mari” (Piaget, 1976, p. 313), 

iar acest lucru trebuie să constituie principalul motiv pentru care adultul trebuie să înveţe 

viitorul adult să devină un bun manager al timpului.  

Educația este condiția esențială, doar așa copilul poate deveni capabil să ia decizii, să 

se conducă singur, să-și valorifice experiențele, să realizeze performanțele individuale, în 

concluzie să traiască liber. “Pentru stimularea si afirmarea libertații în educație este nevoie de 

o noua concepție pedagogică, de o noua pedagogie: o pedagogie a fructificării timpului în 

folosul vieții, spiritului, formării de sine, creației; o pedagogie optimistă și încrezătoare în 

nevoia omului de a-și exprima ceea ce are mai profund, inconfundabil în el; o pedagogie a 

iubirii și daruirii, fără de care nimic nu se poate primenii; o pedagogie deschisă la orice 

experiență care ar putea spori cugetul uman; o pedagogie a schimbării; o pedagogie a 

sincerității și a dialogului rațional, în care primează argumentele, tăria și numărul lor; nu în 

primul rând o pedagogie a securizării, ci una a afirmării; o pedagogie a proiectului” (Albu, 

2017, p. 24) 

 

1.2.1. Timpul liber, drept fundamental al copilului 

 

Există legi valabile la nivel mondial care înregistrează prevederi referitoare la 

desfășurarea vieții într-un mod cât mai armonios din perspectiva copilului, iar aici amintim, 

conform drepturilor copilului din perspectiva Organizației Națiunilor Unite, următoarele 

articole (http://legislație.resurse-pentru-democrație.org/legea/conveția-cu-privire-la-

drepturile-copilului-1989.php/  accesat în data de 20.02.2018) 

Articolul 27 

1. Statele părţi recunosc dreptul fiecărui copil la un standard de viaţă adecvat 

dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale şi sociale ale copilului. 

2. Părinţii sau alţi responsabili pentru copil au întâietate în a asigura, prin 

abilităţile şi capacităţile lor financiare, condiţii de trai necesare dezvoltării acestuia. 

Articolul 28 

1. Statele părţi recunosc dreptul copilului la educaţie şi în vederea asigurării 

exercitării acestui drept în mod progresiv pe baza egalităţii de şanse, vor urmări în special:  

http://legislație.resurse-pentru-democrație.org/legea/conveția-cu-privire-la-drepturile-copilului-1989.php/
http://legislație.resurse-pentru-democrație.org/legea/conveția-cu-privire-la-drepturile-copilului-1989.php/
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- să facă învăţământul primar obligatoriu şi gratuit pentru toţi; 

- să încurajeze dezvoltarea diferitelor forme de învăţământ secundar, atât general 

cât şi profesional, să le facă deschise şi accesibile fiecărui copil şi să ia măsuri 

corespunzătoare, cum ar fi introducerea gratuităţii învăţământului şi oferirea de asistenţă 

financiară în caz de nevoie; 

- să asigure tuturor accesul la învăţământul superior, în funcţie de capacităţile 

fiecăruia, prin toate mijloacele adecvate; 

- să facă deschise şi accesibile tuturor copiilor informarea şi orientarea şcolară şi 

profesională; 

- să ia măsuri pentru a încuraja frecventarea şcolii cu regularitate şi reducerea 

ratei de abandon şcolar. 

Articolul 29 

1. Statele părţi sunt de acord că educaţia copilului trebuie să urmărească 

dezvoltarea personalităţii copilului, a aptitudinilor şi capacităţilor sale mentale şi fizice, la 

nivelul potenţial maxim; 

Articolul 31 

1. Statele părţi recunosc dreptul copilului la odihnă şi timp liber, la angajarea în 

activităţi de joacă şi recreative potrivit vârstei sale, precum şi acela de a participa liber la viaţa 

culturală şi artistică. 

2. Statele părţi vor respecta şi promova dreptul copilului de a participa complet la 

viaţa culturală şi artistică şi vor încuraja furnizarea de şanse egale pentru activităţi culturale, 

artistice, recreative şi de timp liber. 

Activităţile şcolare şi extraşcolare creează copilului condiţia unei inserări în 

evenimentele sociale curente. Participarea activă a şcolarului la aceste activităţi are influenţe 

formative privind dezvoltarea laturii sociale a personalităţii. Dacă sunt bine organizate, 

activităţile dezvoltă interesul şi facilitează identificarea socială a copilului. Dobândirea 

statutului de şcolar alături de acela de membru al familiei creează copilului o deschidere largă 

spre viaţa socială. „Pentru a trăi prin oameni, trebuie să ştii să te porţi cu oamenii.” 

Educaţia pentru timpul liber există şi este importantă, datorită faptului că timpul 

liber poate reprezenta un avantaj sau un dezavantaj, în funcţie de modul în care este folosit. 

Majoritatea viciilor ce desfigurează şi otrăvesc civilizaţia noastră îşi au originea în încercările 

oamenilor de a scăpa de plictiseala şi monotonia vieţii lipsite de activitatea creativă. Cheltuim 

milioane de dolari în fiecare an pe sisteme de apărare naţională, dar ar fi bine să ne amintim 

că nici o mare civilizaţie din trecut nu a fost distrusă până nu s-a distrus singură din interior. 
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Alger prezintă pericolul reprezentat de timpul liber, spunând: ,,O civilizaţie care nu 

îşi foloseşte raţional timpul liber este într-un pericol mai mare decât una care nu are timp liber 

deloc.”(https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1994/11/the-atlantic-a-history/308366/ 

accesat la data de 21.02.2018 ora 11:26) 

Timpul liber reprezintă momentul în care trebuie luate decizii. Selecţia unei acţiuni 

sau a alteia depinde în cea mai mare măsură de un sistem de valori, aprecieri şi înţelegeri, 

interese şi capacităţi ce sunt în principal promovate prin educaţie. Totodată, gradul de 

îndemânare în întreprinderea unei acţiuni, reprezintă cea mai mare garanţie a interesului 

acordat, plăcerea şi dorinţa de a participa la această activitate. Prin urmare, educarea timpului 

liber reprezintă principala responsabilitate permanentă a şcolii în relaţie cu alegerea 

activităţilor destinate petrecerii timpului liber sau, altfel spus, activităţilor de recreere. 

Recrearea ar putea fi definită ca o activitate socială plăcută, la care individul 

participă de bună-voie şi care îi aduce satisfacţie imediată şi de durată. De fapt, recreerea ar 

trebui să contribuie la împlinirea unor dorinţe – altfel nu ar aduce satisfacţii – şi să sporească 

relaţiile individului. 

Relaţia educaţie-recreare este foarte strânsă. Multe din activităţile predate la şcoală 

ca parte integrantă a educaţiei ar trebui să fie incluse în programe de recreere. Nu sunt 

diferenţe de fond între recreerea prin lectură sau prin voleiul învăţat în şcoală, iar finalitatea 

celor două moduri de petrecere a timpului liber este în fond aceeaşi.  

Recrearea şi educaţia ar trebui să fie indivizibile. La cel mai înalt nivel ele nu pot fi 

separate. Grecii au înţeles acest lucru: foloseau pentru distracţie skole - şcoală. 

Caracteristici ale recreării care îi măresc calităţile educative ar putea fi: 

- este liber-aleasă (individul nu are nevoie de o motivaţie suplimentară); 

-  este plăcută, interesantă şi utilă: altfel nimeni nu ar participa; 

-  are o mare încărcătură emoţională şi constituie o experienţă din care se învaţă 

uşor. 

Toate cele anterior prezentate sunt valabile, mai ales cu referire la activităţile de timp 

liber ale copiilor, care se dezvoltă pentru a deveni adulţii de mâine. 

,,La şapte ani începe să crească evident curiozitatea faţă de mediul extraşcolar, în 

teritoriile dependente de şcoală şi faţă de mediul stradal. Tot la această vârstă are loc şi o 

creştere uşoară a rapidităţii reacţiilor. Copilul pare mereu grăbit. Mănâncă în fugă, se spală pe 

apucate, ia ghiozdanul nearanjat, îşi pune uniforma neglijent. Această grabă este în favoarea 

timpului petrecut cu alţi copii şi în defavoarea consolidării deprinderilor legate de autoservire 

în condiţii noi de viaţă” (Șchiopu, 2008, p. 126). 

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1994/11/the-atlantic-a-history/308366/
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Aici pot interveni cu succes activităţile care au drept rol educaţia privind principiile 

igienice de bază, mai ales că aceste activităţi presupun participare în grup, lucru care îl 

avantajează pe şcolarul mic, întrucât: ,,O altă caracteristică pregnantă a acestei perioade este 

aceea a unei mai mari atenţii acordate jocului cu reguli în colectiv. Regula devine fenomen 

central, un fel de certitudine ce-l ajută în adaptare şi pe care o consideră reper ca atare.” 

(idem, p. 125) 

Activităţile extraşcolare influenţează benefic dezvoltarea copiilor. Cu ajutorul lor, 

copii îşi pot descoperi talentele şi aptitudinile. E bine ca activităţile extraşcolare să 

corespundă cu dorinţele şi preferinţele copilului pentru a fi practicate cu plăcere. Este indicat 

ca micul şcolar să fie însoţit la început măcar de un părinte pentru a se simţi în siguranţă şi în 

largul său. La alegerea din varietatea de activităţi extraşcolare, trebuie ţinut cont şi de 

programul şcolarului pentru a nu-l suprasolicita.  

Se poate opta pentru activităţi de genul: sportul în viaţa unui copil, lecţii de 

autoapărare (învaţă despre autocontrol, concentrare), cursuri de informatică, muzică, dansuri, 

pictură, balet, teatru (îi dezvoltă simţul artistic, imaginaţia, îi îmbogăţeşte bagajul de 

cunoştinţe). 

Diversitatea activităţilor extraşcolare creşte interesul copiilor pentru şcoală şi pentru 

oferta educaţională. Elevii sunt atraşi de activităţile artistice, reacreative, distractive, care 

ajută la dezvoltarea creativităţii, gândirii critice şi stimulează implicarea în actul decizional 

privind respectarea drepturilor omului, conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, 

educaţia pentru păstrarea valorilor, toleranţa, comunicarea interculturală, drept dovadă că 

orice subiect din lumea reală poate fi luat separat şi introdus în contextul lumii şcolarului, şi 

dezbătut la nivelul înţelegerii lui. 

Organizarea de activităţi pentru timp liber poate include cele mai variate teme, după 

modelul evenimentelor de interes naţional şi internaţional, precum: Sărbătorirea Zilei 

europene a siguranței rutiere; Săptămâna Educație Globale; Ziua Națională a României; 

Unirea Principatelor Romîne; Luna mărțișorului; 9 Mai; Ziua Europei; Ziua Eroilor; 1 Iunie. 

Alte exemple de activităţi care pot ocupa timpul liber al şcolarului mic: balet, dans 

modern, karate, sport, muzică, activităţi ecologice, protecţia mediului şi animalelor, igiena 

corporală şi orală, selectarea şi reciclarea deşeurilor, noi tehnologii, astronomie, combaterea 

consumului de droguri, alcool şi tutun, nutriţie, sănătate, siguranţa rutieră, efectul de seră şi 

încălzirea globală, protejarea de radiaţiile solare, prevenirea incendiilor, prevenirea violenţei, 

precum şi organizarea diverselor cluburi: de artă, de calculatoare, de dramă, de limbi străine, 

de şah. 
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În egală măsură există posibilitatea de a promova lectura drept activitate liber aleasă, 

acest lucru având scopul dea diminua interesul pentru jocurile pe calculator şi pentru alte 

atracţii care în exces se pot dovedi dăunătoare dezvoltării intelectuale a şcolarului. “Un alt 

mod de a vedea lucrurile și, totodată, evoluția lor este acela potrivit căruia lectura nu este, nu 

poate fi și nici nu va fi pe cale de dispariție. Ea nu moare și nici nu poate muri. Nu există și 

nici nu poate exista o omenire fără lectură. Societatea este adânc legată de lectura oamenilor. 

Fie că este vorba de cea online (virtuală/digitală) sau de cea reală (pe suport material), ea 

există și va exista. Într-un fel sau altul, din diferite motive, în variate momente și/sau perioade 

ale vieții, în anumite circumstanțe, oamenii-mai tineri sau mai puțin tineri-vor citi.” (Albu, 

2016, p. 339) 

Există posibilităţi diverse de a se constitui tipuri de activităţi în timpul liber, prin 

gruparea pe ateliere de activităţi, după modelul următor: 

Atelierul de activităţi uzuale, care are în centru activităţile de zi cu zi (spre exemplu 

cele de întreţinere). Acestea includ: hrănirea, îmbrăcarea, igiena, în timp ce alte acţiuni sunt la 

baza existenţei umane în lumea socială: ţinuta, comportamentul. 

Cei care implementează acest proiect au ca preocupare centrală în domeniul 

activităţii uzuale să ajute copilul să se menţină la un nivel cât mai ridicat de independenţă. 

Fiecare pas în atingerea independenţei duce la creşterea demnităţii umane şi la îmbunătăţirea 

calităţii vieţii. Bineînţeles în concordanţă cu vârsta acestora.  

Tot în cadrul acestui atelier copiii vor asimila informaţii cu privire la bunele maniere 

care nu trebuie să lipsească în anumite situaţii. 

Atelierul de creaţie şi productivitate are scopul de a-i determina pe copii să dea frâu 

liber imaginaţiei şi să îşi dezvolte creativitatea creând diverse lucruri de diverse grade de 

utilitate. Se poate îmbina utilul cu plăcutul, promovând ideea conform căreia oricine poate 

realiza lucruri folositoare făcându-i plăcere şi simţindu-se util. În cadrul acestui atelier se pot 

confecţiona obiecte de artizanat, destinate apoi expoziţiilor organizate cu acest scop. 

Atelierul de recreare şi distracţie are în mijloc jocul. Prin activităţi ludice cei mici vor 

avea ocazia să descopere atât jocul în echipă, cât şi competiţia. Prin joc copiii îşi exprimă cel 

mai bine sentimentele, acesta având o mare importanţă în dezvoltarea motorie şi 

psihointelectuală. Jocul este o metodă ce valorizează sentimentul de apartenenţă la grup, 

solidaritatea, spiritul de echipă, respectarea normelor. Acesta are rol terapeutic pentru cei care 

nu au dezvoltată iniţiativa şi curajul de a intra în competiţie. Prin joc se eliberează de 

timiditate şi intră cu toate forţele în joc. Nu se mai tem aşa de tare de critica celorlalţi, 

deoarece personajul poate spune orice, iar reproşurile nu i se adresează lui personal, ci 

personajului. Prin joc se poate fortifica, întări voinţa şi atenţia. 
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W.Wundt este cel care se apropie cel mai mult de înţelegerea reală a apariţiei jocului. 

Dar şi el menţionează că sursa jocului este desfătarea. ,,Jocul, scria el, este rodul muncii. Nu 

există joc care să nu-şi aibă prototipul într-una din formele muncii adevărate, care întotdeauna 

îl precede atât ca timp, cât şi ca esenţă. Nevoia de a exista obligă omul la muncă. Muncind, el 

învaţă treptat să preţuiască acţiunea propriilor sale forţe ca sursă a satisfacţiei.”. ,,Jocul, 

continua Wundt, prin natura sa înlătură scopul util al muncii, propunându-şi drept ţel însuşi 

rezultatul plăcut care însoţeşte munca” (Wundt, 1887, p. 181). 

Indiferent de domeniul în care se desfăşoară activitatea extraşcolară, o mare parte din 

trăsăturile activităţii intră fără îndoială în categoria frumosului. ,,La fel ca şi învăţarea limbii 

materne, învăţarea, deprinderea frumosului se face pretutindeni, chiar şi la matematică – 

măcar prin contemplarea expresiei profesorului, daca nu şi prin sesizarea frumuseţii 

raţionamentelor” (Dimitriu, 1972, p. 142). 

Copilul este de la natură creator, inventator, explorator. Arta face parte organică din 

viaţa sa, în timp ce la marea majoritate a adulţilor, constituie un capitol separat. Jocul 

copilului şi comunicarea pe care o întreţine sunt poetice prin excelenţă. El dansează, se mișcă 

ritmic, dramatizează, cântă, spune poveşti, desenează, compune poezii, simte nevoia să-şi 

exercite continuu fantezia.  

Imagistica vizuală a micului copil reprezintă unul din extraordinarele fenomene ce 

pot fi găsite pe parcursul dezvoltării psihicului uman. Nu întâmplător o serie de teste de citire 

a personalităţii umane au la bază desenul. Desenele, picturile, chiar mâzgăliturile copiilor 

dovedesc potenţialul creativ nelimitat de care aceştia dispun. Trecând în revistă “stadiile de 

dezvoltare a expresiei de sine”, (prescheme: 4 – 7 ani; scheme: 7 – 9 ani; realism: 9 – 11 ani). 

Educaţia pentru timpul liber ar trebui transferată de la nivelul familiei, la nivelul 

şcolii, în mare parte pentru că familiilor le lipseşte ,,timpul” necesar a fi dedicat educaţiei 

copiilor sau nu au capacitatea gestionării propriului timp disponibil astfel încât să se dedice şi 

educării copiilor în acest sens şi astfel ajungem la situaţia în care copiilor le lipseşte exemplul 

modelului de familie şi de viaţă personală împlinită. Creşterea şi educarea copilului „este o 

artă” susceptibilă de perfecţionare prin acumularea continuă de experienţă de către cei ce o 

făuresc. Nu există scheme aplicabile în educaţia copiilor pentru că fiecare reprezintă o 

individualitate, cu particularităţi de care trebuie ţinut cont în permanenţă în procesul de 

educaţie. Ceea ce este valabil şi practicabil la un copil sau la o categorie restrânsă de copii, 

poate fi ineficient sau poate chiar contraindicat la alţii. 
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1.3. MANAGEMENTUL TIMPULUI, O CAUZĂ A STRESULUI LA 

COPII 

Trebuie să te gândeşti la lucruri mari în timp ce faci lucruri mărunte, 

astfel încât toate lucrurile măruntesă meargă în direcţia bună 

(Alvin Toffler) 

Activitatea zilnică a omului se desfăşoară astăzi pe mai multe planuri paralele şi 

câteodată total diferite, din domenii diferite. Pot fi activităţi simultane sau înlănţuite, dar 

simplul fapt că individul este forţat să treacă de la o idee la alta, de la o analiză la alta, să 

gândească calea cea mai bună de rezolvare şi dacă se poate şi cea mai rapidă execită o 

anumită presiune asupra individului, o tensiune resimţită la nivel psihic. Peste toate acestea, 

de multe ori, se poate ca situaţii urgente, neprevăzute să intervină inopinant facând ca 

tensiunea să fie şi mai apăsătoare sau cum se spune să se creeze o situaţie stresantă. Aceeaşi 

stare poate fi dată si de situaţia în care pur şi simplu nu este gasită rezolvarea unei probleme 

stringente, sau atunci când persoana este forţată să facă anumite activităţi nedorite sau 

neînţelese. Toate duc la acelaşi lucru şi anume la resimţirea stresului.  

 Stresul este răspunsul individual psihologic si fiziologic al anumiţilor stimuli 

percepuţi ca fiind ameninţări. Percepţia ameninţării este modul individual în care stimulul, 

evenimentul este interceptat.  

 Deşi noţiunea de stres a apărut în 1936 în urma cercetărilor făcute de Hans Selye 

astăzi ea a devenit un subiect destul de dezbătut şi care este privit cu deosebită importanţă 

întrucât poate influenţa de cele mai multe ori negative activitatea umană. Cercetările 

effectuate pe aceată temă au dus la concluzia că stresul poate fi fizic, chimic, biologic şi 

psihic. De asemeni s-au recunoscut doua forme ale stresului şi anume eustresul, sau forma 

pozitivă, benefică pentru organism atunci când nu atinge cote alarmante, şi distresul sau 

stresul negative, distructiv numit în genere şi cunoscut ca stress. Dintre toate categoriile 

stresul psihic este cea mai gravă formă întrucât duce de la dereglări cognitive la dereglări 

fiziologie. (Vasile, 2014, p. 102). 

După cum arată şi Vasile C. trebuie să se urmărească cu atenţie stimuli care duc la 

stres, sau cum îi numeşte chiar el, stresorii întrucât aceştia “variază în intensitate şi gradul de 

ameninţare al persoanei/populaţiei, ceea ce a determinat impartirea lor în agenţi stresori care 

perturbă excesiv şi brusc viaţa unui individ şi care determină stresul acut şi agenţi care 

afectează câte puţin individul zi de zi sau periodic fără a induce perturbări excesive şi bruşte 

şi care determină stresul cronic”. (Vasile, 2014, p. 103) 
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După cum se ştie, stresul este un domeniu nou, aflat la început de drum şi care mai 

are de pătruns multe mistere. Conceptul este destul de vag chiar în cazul adulţilor, deci a 

spune că stresul poate apărea şi la copii pare o exagerare. În mod normal „nu se poate vorbi 

despre stres la copii atât timp 19cât copilăria este perioada experienţelor, a achiziţionării 

echipamentelor psihosociale necesare adaptării, iar adulţii sunt preocupaţi să-i ajute să facă 

faţă situaţiilor cu care se confruntă, să îi înveţe încrederea în sine şi să-i încurajeze să se 

afirme în faţa celorlalţi”. (George, apud Stan 2016, p. 159).  

Aceste abilităţi sociale se dobândesc în cursul dezvoltării și sunt influenţate de 

temperamentul copilului, de mediul său socio-cultural, de vârsta şi chiar genul său.  

 Educatorii, psihologii, medicii şi chiar unii părinţi au observat stresul zilnic al 

copiilor generat de intrarea la cresă, grădiniţă sau şcoală, de presiunea cerinţelor educaţionale, 

de orarul supraîncărcat, de agresivitate şi de posibile acte de violenţă, umilinţe, ironii, insulte, 

de teama de a fi diferit, de atitudinea părinţilor în particular, adulţilor în general.  

 În ultimii ani pediatrii și medicii generalişti şi psihologii sunt tot mai solicitaţi de 

părinţi pentru tratarea copiilor anxioşi, neliniştiţi de performanţele lor in opoziţie cu sistemul 

educaţional sau cu presiunea parentală devenind uneori violenţi şi cu o stimă de sine scăzută.  

 Asistarea copiilor în întelegerea şi utilizarea adaptării eficiente trebuie să se bazeze 

pe nivelul de dezvoltare al copilului şi pe înţelegerea naturii evenimentelor care induc stres. 

Putem interveni şi reduce stresul prin mai multe modalităţi: ajutându-i să anticipeze 

evenimentele stresante cum ar fi naşterea unui frate, o intervenţie chirurgicală, un examen 

care doreşte să îl treacă, o situaţie în care vrea să impresioneze, o situaţie nouă şi solicitantă, 

etc. Educatorii pot să ofere un mediu propice în care ei se pot exprima prin joc, îi pot învăţa 

tehnici de respiraţie corectă, strategii de colaborare (să ceară ajutorul atunci când cineva îl 

tachinează).  

 Să nu uităm totuşi de partea pozitivă a stresului, adică de eustresul. Viaţa implică şi 

o anumită cantitate de stres necesară pentru suprevieţuirea, evoluţia şi dezvoltarea noastră. 

Stresul îi ajută pe copii să îşi dezvolte abilităţile de care au nevoie pentru a face faţă şi a se 

adapta situaţiilor sau pericolelor din timpul vieţii. Sprijinul din partea părinţilor este necesar 

pentru ca micuţii să înveţe cum să raspundă la stres.”Eustresul reprezintă stresul pozitiv 

validat fiziologic prin reacții moderate ale unor substanțe specifice stresului(catecolamine și 

cortizol) și care este benefic pentru organism, dacă nu depășește anumite limite. Este diferit 

fundamental de distres (stresul negativ, distructiv) atât din punct de vedere al agenților 

stresori (care sunt stimuli cu semnificație benefică pentru individ, excitanți plăcuți ai 

ambianței sau trăiri psihice pozitive), cât și al consecințelor sale pentru organism, care sunt în 

general favorabile.” (Vasile, 2014, p.103) 
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Chiar dacă majoritatea cercetărilor referitoare la stresul copiilor sunt centrate pe 

evenimente majore sau traumatice ca sursă a unui stres în copilărie, adulţii par să neglijeze 

stresul şi presiunea de zi cu zi a copilului pe care le consideră nesemnificative. De fapt aceste 

forme de stres la copii pot fi la fel de semnificative şi chiar mai dăunătoare decât catastrofele 

care se întamplă mult mai rar.  

 Într-o sinteză realizată pe baza mai multor lucrări care prezintă evaluări 

epidemiologice pentru stresul din viața copiilor, Vanaelst și colaboratorii săi (2012, 

Epidemiological Approaches to Measure Childhood Stres) prezintă potenţialele surse 

psihosociale de stres şi principalele medii în care copiii se confrunta cu ele: 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3524083/ accesat în data de 20.02.2018, ora 

22:05) 

• în mediul familial - situaţia socio-economică precară, starea depresivă a unui 

părinte, divorţul, somajul, violenţa domestică, abuzul sau neglijarea copilului, un nou frate 

născut, decesul unui memebru al familiei, conflictul cu fraţii, prea multe sarcini de dus la 

îndeplinire.  

• la şcoală sau grădiniţă - discriminarea copilului de către învăţător, agresarea, 

hărţuirea, ignorarea de către ceilalţi colegi, cerinte presante asupra copilului, rasismul, 

întreceri, note mici, prea multe teme pentru acasă.  

În mod tipic, şcolarii prezintă toleranţă scăzută la frustrare, agresivitate, 

comportament opoziţionist, au temeri nejustificate, nemulţumiri legate de şcoală, îşi pierd 

capacitatea de concentrare, au coşmaruri. Sub influenţa stresului, ei pot ajunge să prezinte 

tulburări de somn, îşi evită prietenii, au sentimentul că nu sunt iubiţi şi dificultăţi în a-şi 

exprima sentimentele, devin neîncrezători, lipsesc de la şcoală, îşi fac griji în privinţa 

viitorului, se plâng de dureri de stomac, cefalee, lipsa apetitului sau nevoie frecventă de a 

urina.  

Durerile fizice, dureri de cap, stări de greaţă, pe care copiii le manifestă fie înainte de 

teme, fie înainte de a pleca la şcoală - sunt simptomele copiilor stresaţi, care apar de la vârste 

tot mai mici. Îngrijoraţi, părinţii ajung să ceară sfatul neurologului.  

De cele mai multe ori, anxietatea de performanţă apare din cauza volumului prea 

mare de teme de la şcoală. În alte cazuri, însă, copiii sunt stresaţi şi din cauza părinţilor sau 

chiar a profesorilor, care le cer tot mai mult. Părinţii pun din ce în ce mai multe presiuni pe 

copii angrenându-i în tot mai multe activităţi considerând că astfel participă armonios la 

dezvoltarea lor personală. Astfel, copiii ajung să aibă un număr mare de activităţi, gen: şah, 

limbi străine, balet, dansuri etc.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3524083/
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Diana Stănculeanu, psihoterapeut, „Salvaţi Copiii" consideră că: „Orice copil, 

indiferent de vârstă, chiar dacă între timp a devenit elev, trebuie să se joace în continuare, 

trebuie să se odihnească. Sunt două activităţi cu impact foarte puternic pe dezvoltarea lor 

emoţională. Un copil de la care se cere doar învăţat va ajunge foarte repede să refuze 

activitatea de învăţare şi să o desconsidere". (http://stiri.tvr.ro/copiii-sunt-stresati-de-prea-

multe-teme-spun-medicii-ei-recomanda-pauze-de-joaca-si-odihna_66120.html#view accesat 

la data de 21.02.2018 la ora 11:34) 

 După cum lesne se înţelege primele presiuni pe care le resimte copilul vin din partea 

adulţilor. Părinţii, chiar dacă faţă de terţe personae îşi laudă copiii ca fiind cei mai şi cei mai 

…, în realitate, în intimitatea familiei, bombardează copilul cu o mulţime de cerinţe şi dorinţe 

proprii: să înveţe tot mai bine, să se poarte frumos cu ceilalţi copii, să fie perfecţi chiar şi 

atunci când greşesc, dacă ar fi posibil, dacă s-ar putea să nu greşească niciodată, să practice 

sporturi care îl vor dezvolta sănătos, să aibă preocupări inteligente, educative şi câte altele în 

plus. Dacă copilul nu se conformează va fi certat sau chiar mai rău, pedepsit. Adultul uită că 

preocuparea principală a copilului este joaca şi că de fapt în acest mod copilul explorează, 

învaţă, capătă adevărata experienţă. Adultul uită că de fapt natura a lăsat fiinţa umană 

înzestrată cu proprietatea de a învăţa în primul rând prin mimetism. Dacă s-ar putea copilul ar 

trebui să se comporte ca un adult în miniatură care ar trebui să vadă tot ceea ce i se cere nu 

numai ca fiind lucruri necesare lui, ci să observe şi agitaţia părinţilor, problemele lor, goana 

lor după asigurarea traiului de zi cu zi motiv pentru care devin în final irascibili şi nervoşi.  

 Chiar şi în momentele în care adultul vrea să îşi manifeste afecţiunea sau 

recunoştinţa, copilul primeşte cadou un lucru pe care în realitate adultul l-a ales întrucât nu l-a 

avut deşi şi l-a dorit, crezând că şi copilul şi-l doreşte. Sau copilul este dus la plimbare, în 

excursii în locuri pe care adultul le-a ales dintr-un motiv sau altul fără să ţină cont de dorinţa 

celui mic.  

Cel mai important lucru care îi scapă din vedere adultului este darul cel mai de preţ şi 

cel mai la îndemână pe care copilul şi-l doreşte: timpul, timpul pe care i-l acordă, timpul pe 

care adultul îl petrece alături de el, timpul în care este ascultat, în care i se vorbeşte, i se 

ascultă părerea, este sfătuit şi nu împins, forţat să facă ceva, timpul în care simte că este 

înţeles şi că nu este singur, timpul în care primeşte cu adevărat ceea ce are nevoie. Tot acest 

timp, toate aceste dorinţe nu se realizează cu bani, nu trebuie cumpărate deşi sunt 

inestimabile, trebuie doar oferite cu căldură şi dragoste pentru că în sensibilitatea lui specifică 

micuţul le va resimţi imediat. Ce-ar putea face el cu jucăria cea nouă, abia primită, dacă 

adultul se scuză că este obosit şi nu-i poate fi partener de joacă sau nu-l poate însoţi în parc să 

se joace cu alţi copii? Ce-ar putea face atunci când adultul n-are chef, este nervos, când alte 

http://stiri.tvr.ro/copiii-sunt-stresati-de-prea-multe-teme-spun-medicii-ei-recomanda-pauze-de-joaca-si-odihna_66120.html#view
http://stiri.tvr.ro/copiii-sunt-stresati-de-prea-multe-teme-spun-medicii-ei-recomanda-pauze-de-joaca-si-odihna_66120.html#view
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probleme, preocupări sunt mai importante şi nu suportă amânare? Ce fericire ar mai simţi în 

parcul de distracţii, în locul de joacă, sau chiar acasă dacă mama sau tata nu-i împărtăşesc 

bucuria? Poate că de fapt este vina lui… aşa va gândi copilul.  

Finalul va fi unul sumbru. Încet, încet tot ceea ce primeşte se va devaloriza în ochii 

lui, indiferent de efortul pe care părintele l-a depus pentru a-l achiziţiona, se va retrage în 

propria sa lume şi se va simţi frustrate întrucât, pe bună dreptate, se va simţi cumpărat sau 

păcălit de către cei mari doar pentru a nu-i mai solicita, se va simţi singur devenind un alt 

adult plictisit de lumea din jur, care va trece mai departe fără să vadă, fără să înţeleagă, fără să 

aprecieze adevăratele valori. Ne dorim copii valoroşi dar nu-i putem avea dacă desconsiderăm 

de la început valorile lor.  

 Prin lucrarea de faţă incercăm să subliniem importanţa timpului şi importanţa 

gestionării lui, precum şi modul în care ar trebui să ne învăţăm copiii să-l aprecieze şi să-l 

folosească corespunzător. Dar nu vom putea realiza acest lucru dacă primul pas nu va consta 

în a le oferi lor timpul de care au cu adevărat nevoie pentru a descoperi, a învăţa, a se sprijini.  

Copiii ajung să fie stresaţi atunci când simt că nu ating aşteptările celor mari, că nu 

au devenit cei mai buni sau cee ce şi-au dorit aceştia. O notă mică nu ar trebui să consituie un 

motiv de ceartă, ci un semnal către adult că acel domeniu nu a fost deschis copilului, nu i-a 

devenit accesibil.  

 Cu sau fără copil alături, adultul îşi va duce aceeaşi viaţă agitată şi preocupată către 

mai mult şi mai multe. Deci a reproşa copilului că de fapt eforturile sunt făcute pentru el este 

o mare greşeală care va duce într-un final ca acesta să resimtă şi el griji, temeri, într-un cuvânt 

stres.  

 Programul zilnic ar trebui făcut împreună cu copilul, iar cu răbdare şi pe înţelesul lui 

să i se explice că aşa cum adultul trebuie să meargă la servici, aşa şi el trebuie să meargă la 

şcoală, iar apoi activităţile din restul zilei le pot stabili şi efectua împreună, satisfăcând astfel 

nevoile amândurora şi chiar în mod reciproc. Doar devenind deschişi cu copiii aceştia se vor 

deschide la rândul lor, vor căpăta încredere în adult, dezvoltându-se armonios, echilibraţi. Cu 

multă răbdare şi iubire orice moment mai puţin bun poate deveni unul fericit.  

Pentru a trage un semnal de alarmă referitor la importanța prețuirii timpului nostru, 

un profesor de la Travancore Medical College a publicat următoarea listă: 

(http://dpnori.blogspot.ro/2012/11/valoarea-timpului.html/ accesat pe data de 21.02.2018 la 

ora 10:36) 

 

 

http://dpnori.blogspot.ro/2012/11/valoarea-timpului.html/


23 
 

 

 

 

 

Imaginea nr.1 (http://dpnori.blogspot.ro/2012/11/valoarea-timpului.html/) 
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CAPITOLUL II: TIMPUL DIN PERSPECTIVĂ 

EDUCAȚIONALĂ 

 

2.1. TIMPUL CA RESURSĂ LIMITATĂ 

Tot ceea ce avem cu adevărat este timpul, 

chiar şi cel care nu are nimic altceva are timp. 

(Baltasar Gracián) 

 

Tic – tac. . . . Timpul. . . .  

Trăirea timpului în mod conştient a devenit o calitate a individului tradusă în 

eficacizarea acţiunilor sale şi într-un final în progres, în timp ce tratarea timpului cu 

indiferenţă, fără a-l conştientiza apare astăzi ca risipă, inactivitate, note ce nu ar trebui să facă 

parte din felul de a fi al omului modern preocupat de bunul demers al lucrurilor, al vieţii în 

general.  

Timpul a fost privit la început ca dimensiune abstractă, intangibilă, o apariţie ce se 

datora divinităţii şi care trebuia luată ca atare fără a i se stabili o definiţie, fără a i se găsi 

utilitatea, fără a i se explica importanţa.  

 Raportarea acţiunilor umane la dimensiunea temporală a dus într-un final la 

necesitatea cuantificării acestuia ca şi la apariţia unui instrument de măsurare şi astfel şi-a 

făcut prezenţa obeliscul în antichitate devenit mai târziu mult cunoscutul ceas.  

 Ce este timpul? 

Să defineşti timpul este dificil. Această resursă a devenit un subiect important al 

multor domenii: filozofie, artă, poezie, ştiinţă.  

 În Dicţionarul explicativ al limbii române se oferă următoarele explicaţii noţiunii de 

timp: „Mediu omogen şi nedefinit, analog spaţiului, în care ne apare succesiunea ireversibilă 

a fenomenelor; Durată, perioadă măsurată în ore, zile, etc. care corespunde desfăşurării unei 

acţiuni, unui fenomen, unui eveniment; scurgere succesivă de momente; interval, răstimp, 

răgaz; Perioadă determinată istoric, epocă” (2009). 

O definiţie a timpului o găsim şi la filozoful creştin Augustin citat de Cucoş: „Dacă 

nimeni nu încerca să afle asta de la mine, ştiu (ce este timpul); dacă eu aş vrea să explic 

noţiunea cuiva care mă întreabă, nu ştiu. Cu toate acestea, afirm cu încredere că ştiu fiincă 

dacă timpul nu s-ar scurge, nu ar exista timp trecut, iar dacă n-ar mai fi să vină nimic, n-ar 

mai exista timp viitor, care, dacă nu ar exista nici el, n-ar mai exista timp prezent”.(Cucoș, 
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2002, p. 11). Tot filozoful este cel care afirmă că „Dumnezeu a creat lumea cu timp, nu în 

timp”.  

Profesor dr. Dorin Costescu menţionează în lucrarea Teoria Kantiană că în concepţia 

lui Newton „spaţiul şi timpul erau considerate realităţi obiective, entităţi care preced şi fac 

posibile toate realităţile care pot fi descoperite în ele”, entități liniare, plane(Costescu, 2014, 

p. 55).  

În universul lui Einstein spațiul și timpul nu mai sunt plane, ci pot fi împinse și trase, 

alungite și deformate de către materia cu care se află în strânsă legătură: „materia dictează 

spaţiul-timpului cum să se curbeze, iar spaţiul-timpul curbat dictează materiei cum să se 

mişte”. (Einstein, p.16) 

Din această perspectivă omul, ca materie, apare nu numai strâns legat de 

dimensiunea temporală, ci şi influenţat de către aceasta. Societatea actuală are nevoie de 

resurse într-o cantitate şi de o calitate impuse de sistemul de nevoi. Acoperirea lor nu se poate 

realiza fără o analiză riguroasă, fără o administrare raţională a acestora. Pentru societatea 

actuală timpul a devenit una din resursele cele mai importante. El costă, e o valoare în sine, 

nimeni nu-şi permite să îl piardă. O persoană poate fi apreciată, aşa cum aminteam şi mai 

devreme, şi din perspectiva perceperii şi consumării timpului. Cei care îşi risipesc timpul fără 

folos sunt repudiaţi, marginalizaţi. După Cucoş „timpul constituie o raritate, el nu mai revine, 

nu ne mai putem lansa în căutarea timpului pierdut. El ne împinge de la spate, ne presează, ne 

accelerează gesticulaţiile, învăţăm de mici o anumită deontologie a timpului, o etică a 

considerării considerării timpului ca pe o resursă cu multiple valenţe. Cel care se mişcă greu 

sau dispune de prea mult timp devine un tip curios, bizar, atipic”. (Cucoș, 2002, p. 63) 

            Timpul este o problemă de mare importanţă socială, având valoare educaţională şi 

economică (timpul înseamnă bani), precum şi o valoare personală datorită timpului limitat din 

fiecare zi şi din vieţile noastre. Evenimente care se produc regulat şi obiectele cu mişcare 

aparent periodică au servit întotdeauna stabilirii unităţilor temporale. Un exemplu este 

mişcarea soarelui pe cer şi fazele lunii, primele etoaloane care au servit la împărţirea timpului.  

În literatura de specialitate apare distincţia între timpul formal şi cel informal. 

Timpul formal este considerat cel calendaristic, astronomic, obiectiv, care are legătură cu 

timpul fizic. Timpul informal este timpul resimţit, apropiat de individ, determinat de diferite 

contexte sau evenimente existenţiale. Formal o zi începe la miezul nopţii, iar informal aceasta 

începe atunci când ne trezim. Cucoş afirmă că:” fiecare trăiește în timpul lui la modul 

propriu.” (idem, p.15) 

O altă definire a timpului, apropiată de cea de timp formal şi timp informal este 

aceea de timp obiectiv şi timp social construit. „Definim relaţia dintre timpul obiectiv şi 
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timpul social construit în modul următor: Timpul social construit este măsurat de timpul 

obiectiv, care dă timpului social certitudine. Timpul social este înregistrat în calendar, unde 

orarele dau semnificaţie fiecărei activităţi, iar ceasul prezintă durata timpului obiectiv în 

unităţi cuantificabile” (Dezhi, 2010, p. 26) 

Astăzi definirea timpului nu mai constituie o preocupare. Problema este folosirea sa 

cât mai eficientă întrucât varietatea activităţilor umane, modul diferit de a-l percepe de la o 

persoană la alta, felul în care este împărţit şi utilizat determină în ultimă instanţă gradul de 

civilizare al societăţii. Se întrevede perspectiva inseparării timpului de om sau perspectiva 

inseparării omului de timp. Altfel spus trebuie studiat efectul de cauzalitate care determină 

dinamica lor: omul influenţează timpul sau timpul influenţează omul? După cum spunea 

Henri Lefebvre „Istoria timpului şi timpul istoriei sunt alte mistere. Geneza timpului social 

rămâne obscură. Istoria timpului şi timpul istoriei ar trebui să includo o istorie a ritmului, care 

lipseşte. Există anumite beneficii, cu toate acestea: timpul este efemer(chiar şi în sinele 

psihologic)cuprinzător, ritmic, contracronometru”. (Lefebvre, 2007, p. 51). 

Observăm că şi din perspectivă psihologică putem vorbi de acte individuale 

secvenţiale din punct de vedere temporal, supuse ritmicităţii, ritmicitate înnăscută.  

 Unul dintre factorii care influenţează ritmicitatea şi modul de percepere a timpului 

este activitatea. Când programul zilnic este încărcat timpul pare insuficient, trece mai repede, 

dimpotrivă, când programul este lejer timpul parcă nici nu este acolo, nu i se simte prezenţa 

sau influenţa. Un alt factor de influenţă a perceperii timpului este vârsta persoanei: pentru 

copii, adolescenţi timpul pare interminabil în schimb pentru adulţi timpul va trece mult mai 

repede. Un melancolic nu mai remarcă trecerea timpului în timp ce o persoană activă va avea 

impresia că timpul a trecut insesizabil.  

 În funcţie de predispoziţii, trăiri, preferinţe pentru fiecare persoană timpul are o 

configuraţie proprie dată de una dintre dimensiunile trecut, prezent, viitor. Astfel timpul trăit 

sub egida trecutului imprimă o notă nostalgică, în timp ce omul prezentului trăieşte clipa şi o 

savurează, iar omul orientat către viitor vede timpul, viaţa ca pe o devenire.  

 Sunt moduri diferite de a percepe timpul, situaţie afirmată de Jef Mallett şi citată de 

Pierce Stell în Arta de a (nu) pierde timpul: „Timpul zboară atunci când te distrezi, dar 

senzaţia dipare atunci când nu te mai amuzi prea tare”. (Steel, 2011, p. 153) 

Marea noastră majoritate suntem contaminați de ritmul alertal lumii tehnologiei și a 

celei mediatice ”Înconjurați de gadgeturi care înfăptuiesc mici miracole printr-un clic de 

mouse sau prin atingerea unui ecran, ne așteptăm ca totul să decurgă cu viteza unui program 

de soft. În antrenante, condiții economico-tehnologice, graba este răspunsul nostru la orice 
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problemă. Mergem repede, vorbim repede, citim repede, mâncăm repede, facem amor repede, 

gândim repede”. (Honore, 2013, ibidem Albu, 2017) 

Pentru ca timpul să nu devină un factor de stres activitatea zilnică ar trebui să fie una 

plăcută, facută din proprie dorinţă, iniţiativă, pasiune. Dar viaţa cotidiană ne obligă la 

activităţi impuse care, indiferent că ne plac sau nu, trebuie făcute, duse la bun sfârşit întrucât 

fiecare din noi suntem părţi ale marelui agregat numit societate. Cu alte cuvinte activităţile 

noastre, ceea ce facem sau ceea ce refuzăm să facem, precum şi modul şi timpul în care le 

vom efectua vor influenţa întreaga viaţă socială, sau ritmul propriu va influenţa ritmul 

general. „Enigma vieţii practice şi sociale este formulată în modul următor: în ce mod ritmul 

propriu şi ritmul celuilalt determină, orientează, distribuie? În conformitate cu ce principii se 

stabilesc regulile cetăţeneşti privind activităţile care trebuie refuzate saui acceptate? Polemica 

rezultă întotdeauna dintr-o contradicţie, dar şi din rezistenţa la această contradicţie – rezistenţa 

la o relaţie forţată şi eventulă la un conflict. O asemenea relaţie contradictorie poate fi definită 

ca o luptă dintre două tendințe: tendința către omogenizare și tendința diversității”. (Lefebvre, 

2007, p. 99) 

Rezolvarea s-ar putea întrevedea în cele 24 de ore ale zilei care pot părea lungi sau 

scurte în funcţie de activitate. Pentru a înţelege ideea este uşor să facem un exerciţiu de 

imaginaţie în care timp de 30 de minute am participa la o activitate stresantă sau nedorită şi 

alte 30 de minute în care facem ceea ce ne place. Este uşor de văzut cum primele 30 de 

minute par lungi, obositoare în timp ce celelalte par parcă prea scurte. Şi totuşi caracterul 

social impune şi realizarea activităţilor mai puţin dorite care dacă sunt desfăşurate corect pot 

deveni într-un final eficiente nu numai la nivel global ci şi individual, lucru ce ar duce în faza 

imediat următoare la conturarea atât a utilităţii cât şi a unui anumit grad de plăcere.  

Văzut ca „nevoie” (nevoia de timp de muncă, de învăţare, de odihnă, nevoia de timp 

liber, etc) cât şă ca resursă (disponibilul de timp necesar oricărei activităţi) „după cum preciza 

Elisabeta Voiculescu şi Florin Voiculescu în lucrarea Timpul ca resursă a educaţiei 

(Voiculescu, 2011, p. 33), văzut ca timp cosmic (derularea zilelor, nopţilor, lunilor, anilor, 

anotimpurilor), ca timp biologic (ciclurile metabolice, alternativa somn veghe, succesiunea 

fazelor de creştere şi dezvoltare), ca timp social (programul de lucru, de odihnă, de recreere, 

evenimente sociale) timpul este elementul ce ne influenţează întreaga viaţă şi care trebuie deci 

utilizat cât mai adecvat.  

Gestionarea lui a devenit o preocupare actuală. Si noi adulţii întâmpinăm probleme în 

gestionarea propriului timp. De aceea pare a fi util să-i învăţăm şi pe copii cum să-şi 

organizeze timpul eficient pentru a ne asigura ca se descurcă bine la şcoală şi mai târziu în 

viaţa de adult.  
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 Când sunt foarte mici le este greu să înţeleagă si ce este o oră sau cinci minute. Între 

3 și 4 ani, copilul învaţă să folosească timpurile verbale în mod corect. Foloseşte expresii 

precum „în fiecare zi”, „săptămâna viitoare” etc. Începe să înţeleagă ideea de vacanţă şi ideea 

de zi de naştere.  

 După vârsta de 5 ani, învaţă zilele săptămânii şi lunile anului şi nu întâmpină 

dificultăţi în a răspunde la întrebări de genul: „Ce zi este astăzi?”, „Ce zi urmează?” etc. Îi 

place să asculte poveşti despre trecut şi poate anticipa vacanţele şi zilele de naştere. Cel mai 

probabil, încă îi este dificil să spună cât este ceasul. Întelege ideea de azi, mâine, ieri, doar în 

conexiune cu evenimente sau situaţii concrete la care au luat parte. Timpul este una dintre 

structurile care, alături de spaţiu, organizează gândirea copilului şi defineşte dezvoltarea sa 

normală.  

Pe scurt „În asumarea curajului de a gândi și de a acționa cumpătat, pe îndelete, în a 

ne dori să (ne) rezolvăm problemele cu răbdare și până la capăt, în a ne recunoaște și a învăța 

din propriile greșeli, în a observa și a semnifica detaliile, un rol important îl au (și credem că 

îl va avea) educația, mediul formativ, profesorul.” (Albu, 2017, pp. 158-159) 

 

2.1.1.  Timpul școlar 

 

Dacă în perioada preşcolarităţii singura preocupare zilnică a copilului era jocul, în 

fapt modalitatea prin care experimentează, învaţă şi acumulează noi cunoştinţe, odată ajuns pe 

băncile şcolii acesta intră automat în reglarea, ordonarea şi programarea activităţilor în funcţie 

de momentele zilei, de gradul de obligativitate şi de necesitate ceea ce duce automat la 

formarea unui program zilnic asemănător cu cel al adultului dar specific vârstei lui.  

 Multitudinea de activităţi impune şi asupra şcolarului necesitatea organizării şi 

planificării acestora cu scopul de a-şi îndeplini îndatoririle specifice, iar în final de obţinere a 

timpului liber. Apare practic necesitatea gestionării timpului şi de către elevi.  

 După cum se știe specialiștii împart timpul elevilor în trei mari capitole şi anume 

timpul şcolar, timpul extraşcolar şi timpul liber.  

Încă de cum pășesc pe băncile școlii, timpul elevilor se împarte între școală, familie 

și joc. „Perioada școlara mică (6-12ani), de la intrarea copilului în școală și până la terminarea 

ciclului elementar, este considerată ca fiind etapa finală a copilariei. Pentru toată această etapă 

stadiile se focalizează în mod special pe aspectele legate de adaptarea scolară și învățare.” 

(Vasile, 2014, p. 53). 

Copiii sunt puși în fața respectării unui program zilnic (mersul la școală, efectuarea 

temelor și apoi joaca) care în mare parte este alcătuit din activități obligatorii. Dacă până 
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acum doar i se explica ce este bine și ce nu este bine, ce poate face șice nu poate face, acum 

copilului îi sunt impuse activități cărora trebuie să le facă față, să le ducă la bun sfârșit 

întrucât primirea statutului de elev vine o dată cu o serie de responsabilități.  

„Intrarea în școală impulsionează dezvoltarea cognitivă a copilului;învățarea devine 

acum tipul său fundamental și sistematic de activitate. Dezvoltarea sa intelectuală este 

evidentă, iar spre sfârșitul micii școlarități, autoevaluarea capacităților sale cognitive este tot 

mai realistă, întrucât progresează spiritul critic și cel autocritic. Copilul capătă capacitatea de 

a distinge între lumea fictivă și cea reală. În aceste condiții, este tot mai evidentă formarea 

concepției realiste, logice. În gândire, în elaborările conceptuale și ideatice intervine tot mai 

mult operarea cu principiile logice, cu seturi de reguli. Algoritmii însușiți în perioada 

alfabetizării au o stabilitate mai mare față de cei însușiți în perioadele următoare. Prin evoluția 

și dezvoltatea strategiilor de învățare se acumulează rapid informații și sunt stimulate calitățile 

gândirii divergente”. (Albu, 2002, p. 13) 

Cu timpul copilul se obișnuiește cu programul său, dar scopurile sau, de ce nu, 

performanțele nu pot fi atinse decât dacă se acordă o anumită importanță și seriozitate fiecărei 

etape din program.  

 Să ne întoarcem la timpul școlar. Acesta ocupă cea mai mare parte a zilei şi începe 

încă din primele minute ale dimineţii când copilul se trezeşte şi se termină atunci când copilul 

termină de rezolvat toate sarcinile care ţin de domeniul educational. Urmărind firul cronologic 

al zilei prima activitate desfăşurată de copil şi care se încadrează în această categorie este 

pregătirea pentru şcoală. Sunt minute care, deşi de multe ori nu sunt luate în seamă, constituie 

totuşi o parte importantă a zilei urmărind un anumit grad de influenţă asupra tuturor celorlalte 

activităţi ulterioare. În pregătirea pentru școală intră momentul trezirii, toaleta de dimineață 

(spălarea pe față și pe dinți), îmbrăcarea și punerea cărților și caietelor în ghiozdan, sau 

verificarea acestuia dacă a fost făcut în prealabil în ziua precedentă.  

 Trezirea de dimineață ar trebui să se facă la o oră corespunzătoare astfel încât 

prmele minute ale dimineții să acopere necesarul de timp pentru activitățile alocate acestei 

perioade, activități menționate deja. Trezirea la ora adecvată fără prea mare efort presupune că 

organismul este odihnit, cu alte cuvinte, copilul s-a culcat seara la timpul potrivit și astfel nu-I 

va fi greu să se trezească atunci când ceasul deșteptător sună. În caz contrar tot programul este 

dat peste cap. Copilul se va trezi greu sau chiar mai târziu, timpul va fi insuficient, iar 

capacitatea lui de concentrare va fi scăzută ca urmare a oboselii.  

 Urmează timpul necesar deplasării la şcoală, timpul şcolar propriu-zis desfăşurat în 

incinta şcolii care variază în funcţie de nivelul de şcolarizare (între 4 şi 7 ore). Tot aici sunt 

incluse și activităţile extracurriculare în categoria cărora intră practicarea unui sport, 
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excursiile, vizitele la diferite instituţii. Sunt activități care contrinuie la formarea educațională 

a copilului, la stimularea creșterii sale cognitive și fiziologice, activtăți care aduc ca element 

de influență mediul extern și modul cum viitorul adult il poate explora și utiliza pentru propria 

dezvoltare personală. Acesta este și rolul activităţilor de învăţare de acasă, adică de pregătire a 

temelor pentru ziua următoare, sau chiar pentru alte zile, precum şi activităţile de pregătire 

suplimentară care poate fi asigurată de către şcoală, în afara orelor de curs, sau de pregătire 

suplimentară particulară, aşa numitele meditaţii. Subiectul temei pentru acasă a devenit o 

notorietatea larg și aprig dezbătută, în sensul păstrării sau eliminării ei. Nu trebuie uitat totuși 

că importanța acesteia este de a da un feedback elevului cu privire la subiectele predate la 

școală și dacă au fost înțelese sau nu, întrucât trebuie să resolve singur problemele fără a se 

mai consulta. Dacă se poate spune altfel, tema reprezintă activitatea în urma căreia elevul se 

poate autoevalua în cel mai sincer mod cu putință. Pentru aprofundare mulți elevi recurg, de 

cele mai multe ori la îndemnul cadrelor didactice sau al părinților la pregătirea suplimentară 

care poate fi asigurată de către şcoală, în afara orelor de curs, sau de pregătire suplimentară 

particulară, aşa numitele meditaţii.  

Putem spune că timpul instituționalizat de învățare se distribuie în două categorii: 

timpul dedicat activității colective și timpul dedicat activității individuale.  

 Activitățile colective sunt activitățile desfășurate în timpul lecțiilor, practicilor în 

cadrul școlii sau alte locuri stabilite de școală sub îndrumarea profesorilor, fiind programate 

zilnic, săptămânal prin orare și semestrial sau anual prin planul de învățământ. La aceste 

activități frecvența este obligatorie.  

Activitățile independente de învățare reprezintă o forma complementară de învățare, 

fiind desfășurate în afara programului școlar. Sunt obligatorii deoarece necesită îndeplinirea 

unor sarcini care sunt sub controlul profesorilor, nerealizarea lor fiind criteriu de evaluare. 

Absentarea de la aceste activități nu poate fi sancționată prin absențe.  

Aceste două activități specifice timpului școlar se fac pe seama diminuării sau 

creșterii timpului alocat celuilalt tip, astfel un program cu activități colective încărcat conduce 

la diminuarea timpului alocat activităților independente de învățare. Diminuarea numărului de 

ore din programul școlar obligatoriu nu poate conduce neapărat la creșterea numărului de ore 

alocate activităților independente.  

Pregătirea suplimentară, este realizată cu scopul de a spori șansele reușitei școlare și 

este o optiune foarte des intanită și aleasă în special de părinții celor cu o situatie școlară mai 

puțin bună, dar și a celor cu o situatie foarte bună.  
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Pe lângă aceste ore de curs cuprinse în orarul școlarului și în sarcinile individuale, 

există și timpul facultativ de învățare, care nu este obligatoriu, care se bazeaza pe motivatia 

internă a fiecăruia dintre elevi.  

 Perioada destul de lungă ce revine timpului şcolar se explică acum prin cele şase 

subdiviziuni ale sale, fiecare dintre ele putând fi reîmpărţite în alte tipuri de activităţi.  

 

2.1.2.  Timpul extrașcolar 

 

Timpul extrașcolar cuprinde tot activități cu caracter obligatoriu. Aici se încadrează 

somnul nocturn și diurn (mai ales la elevii din ciclurile preșcolarilor și școlarilor mici), odihna 

activă și igiena personală. Poate par activități normale care în nici un caz nu ar avea caracter 

de obligativitate. Și totuși nu trebuie să uităm că dacă nu sunt realizate corect sunt ca și 

nefăcute ceea ce va duce la urmări grave. Această trăsătură le face să devină obligatorii.  

 La terminarea activităților exclusive educative (lecții, efectuarea temelor) copilul se 

simte liber să se manifeste uitând că minutele se scurg cu repeziciune. Întâlnirea cu prietenii, 

jocurile din parc și alte activități asemănătoare se desfășoară de obicei fără a mai conștientiza 

timpul. Dar acesta zboară cu repeziciune intrând de foarte multe ori în orele alocate somnului, 

altfel spus, elevii se culcă foarte târziu și se scoală foarte devreme ceea ce va determina 

automat apariția oboselii, incapacitatea de a se concentra, apariția stărilor de agitație, de 

nervozitate, de stress, scăderea activității gândirii și a memoriei, scăderea atenției.  

 Specialiștii spun că în cazul copiilor care dorm mai puțin de 8 ore pe zi, în mod 

repetat și pe termen lung, se ridică cu 300% riscul de obezitate, spre deosebire de un somn 

bun de 10 ore pe zi. Peste tot în lume copiii dorm cu o oră mai puțin decât în urmă cu treizeci 

de ani. Costul acestui fapt: „un punctaj IQ mai slab, stare emoțională fragilă, ADHD și 

obezitate” (Branson, Merrryman, p. 37). Somnul și calitatea lui sunt elementele esențiale în 

dezvoltarea copilului. „O oră de somn pierdută este echivalentă cu pierderea a doi ani de 

maturizare și dezvoltare cognitive” (Branson, Merrrymanp, p. 38). Copiii obosiți nu își pot 

aminti ce au învățat peste zi deoarece neuronii își pierd elasticitatea fiind incapabili să facă 

noi sinapse. Doctorul Kyla Wahistrom de la Universitatea Minnesota a făcut un studiu pe 

7000 de elevi de liceu în legătură cu orele de odihnă și rezultatele la învățătură, concluzia a 

fost că „Elevii de nota 10 dormeau cu 15 minute mai mult decât cei de notele 9 și 8, care la 

rândul lor se odihneau cu 15 minute mai mult decât elevii de notele 6 și 5 ș.a.m.d.” (Branson, 

Merrrymanp, p. 39).  
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Odihna activă este o altă categorie a timpului extrașcolar. Ea cuprinde activități 

dinamice realizate ca urmare a unui hobby, activități care relaxează mental și aduc plăcere și 

satisfacție doar prin faptul că sunt placute și dorite.  

Urmează servirea mesei care așa cum recomandă și medicii ar trebui să fie la ore fixe 

și să include alimentele necesare dezvoltării sănătoase, armonioase a individului.  

 Pe lângă servirea mesei se amintește și igiena personală și activitățile din 

gospodărie, toate contribuind la sănătatea fizică și mentală a individului, la refacerea energiei 

consummate anterior.  

 Emil Verza spune că toate acestea sunt activități care nu trebuie să lipsească din 

activitățile zilnice ale copilului întrucât sunt necesare dezvoltării sale și formării unei serii de 

deprinderi și abilități ce vor facilita pe viitor desfășurarea altora ducând la rezolvarea lor cu un 

efort redus: „O latură importantă a deprinderilor și priceperilor constă în transformarea lor în 

obișnuințe sociale, prin intermediul cărora copilul se raportează tot mai correct la 

comportamentul civilizat, devine mai sensibil și mai controlat în relațiile cu cei din jur, devine 

capabil să adopte conduit înțelese și previzibile”. (Verza, 2000, p. 155) 

 Se regăsește necesitatea interacțiunii directe cu mediul înconjurător, cu elementele 

sale component pentru lărgirea ariei cunoștințelor dar și experiențelor, necesitatea interacțiunii 

directe cu personae cunoscute sau chiar necunoscute, cu situații noi care dezvoltă gândirea, 

analiza, raționalitatea: „O serie de trăsături caracteriale positive sau negative de tipul 

corectitudinii, cinstei, perseverenței, mândriei, onoarei, curajului, fricii, minciunii se 

exersează în activitate și în relații interpersonale.” (Verza, 2000, p. 162) 

Întregul ansamblu de activităţi extraşcolare există şi sub denumirea de educaţie 

nonformală. Educaţia nonformală  poate fi orice activitate educaţională, intenţionată şi 

sistematică, desfăşurată de obicei în afara şcolii tradiţionale, al cărei conţinut este adaptat 

nevoilor individului şi situaţiilor speciale, în scopul maximizării problemelor cu care se 

confruntă acesta în sistemul formal (stresul notării în catalog, disciplina impusă, efectuarea 

temelor etc.). 

Ceasul semnifică ,,angajamentele, răspunderile, planificările, scopurile, activităţile 

noastre – ceea ce facem cu timpul nostru şi modul în care reuşim să-l administrăm”. Iar 

problemele apar atunci când cele două elemente nu se mai suprapun şi ne cheltuim mai tot 

timpul cu lucruri care nu sunt importante. Planificările activitaților contribuie la înregistrarea 

progresului adecvat în ceea ce privește managementul timpului, iar o planificare exagerată 

produce tensiuni psihice, iar rezultatul va fi un management al timpului eronat. O structurare 

simplă, integrată firesc în activitatea personală va optimiza managementul timpului. Vorbind 

despre practica planificarii timpului, Heinz Hutter ridică o întrebare: “… în fața tuturor 
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acestor instrumente, cum pot evita căderea în „planerită” și permanenta stare de tensiune?”     

( Hutter, 2009, p.91) 

Heinz Hutter este de părere că este necesară întocmirea unui orar strict al 

activităţilor extraşcolare ale unui copil. Este firesc ca aceste activităţi să fie fixate atunci când 

copiii ating un maximum de eficienţă intelectuală, în general spre mijlocul săptămânii şi între 

orele 16 – 18, când se presupune că şcolarul a avut timp suficient să se odihnească şi este din 

nou pregătit să înveţe lucruri noi. 

Activităţile la care participă copilul după programul de şcoală nu trebuie privite ca o 

corvoadă. Prin intermediul lor, şcolarul mic are posibilitatea să-şi consolideze şi să-şi 

completeze cunoştinţele asimilate în mediul şcolar. Activităţile extraşcolare ajută în privinţa 

limitării timpului petrecut în faţa televizorului, al calculatorului sau al jocurilor video, 

oferindu-i posibilitatea să-şi petreacă timpul liber în mod creativ. Prin aceste activităţi, 

şcolarul îşi dezvoltă capacitatea de a se adapta mai uşor la viaţa socială, prin dezvoltarea 

autonomiei personale şi sociale. Aceste activităţi preconizează munca în echipă, viaţa în grup, 

creând relaţii de colaborare, de competiţie, de respect faţă de ceilalţi. 

Drept pledoarie în favoarea activităţilor extraşcolare, consider de asemenea util de 

menţionat faptul că învăţământul preponderent informativ are funcţia de a distorsiona aspecte 

practice ale educaţiei, întrucât cultivă memoria în defavoarea celorlalte procese de cunoaştere, 

în special a spiritului creator, ceea conduce la neglijarea celorlalte funcţii ale intelectului, dar 

şi a celorlalte laturi ale personalităţii (voinţa, afectivitatea). 

 Prin enumerarea tuturor acestor caracteristici, este evident că timpul extrașcolar nu 

scade în importanță față de timpul școlar chiar dacă este numit al doilea. Trebuie înțeleasă 

valoarea sa, faptul că este dedicate dezvoltării altor trăsături individuale sau chiar conlucrează 

pentru întărirea și extinderea celor din categoria timpului școlar. 

În cartea ,,Prețul privilegiului”, psihologul clinician Madeline Levine dăramă pe rând 

miturile privind creșterea copiilor. Ea identifică cu empatie influențele culturale toxice, 

precum și practicile parentale bine intenționate dar greșite, care dăunează dezvoltării 

sănătoase a copiilor.  

Autoarea explică ravagiile care se abat asupra copiilor într-o cultură materialistă, 

posibilul impact dăunător al avantajelor materiale atât asupra copiilor, cât și asupra întregii 

familii. M. Levine oferă explică modul în care sarcina complexă a părintelui și dezvoltarea 

copilului pot fi compromise de intruziunea parentală, de protecția exagerată și de disoluția 

subtilă a vieții de familie. Privilegiile, veniturile mari ale părinților, nivelurile ridicate de 

educație, implicarea excesivă și așteptările înalte, în combinație, pot să aibă un efect mai 

degrabă toxic decât protectiv asupra copiilor. 
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Sunt tot mai puţini adolescenți înstăriți care pot rezista presiunii de a excela care se 

exercită constant asupra lor. ,,Copiii privilegiați se lovesc adesea de dificultați în procesul de 

dezvoltare a sinelui atunci când părinții ezită să sprijine această trecere de la dependent de 

adulți la încrederea în propria persoană. Pentru mulți copii din acest gen de cultură, presiunile 

exercitate de parinți pentru a obține rezultate impiedică tendința interioară a copilului de a 

dobândi autonomie” (Levine, 2016, p. 116) 

Între cursuri școlare intensive, multiple activități extra-curriculare, pregătire 

prematură pentru liceu sau pentru facultate, instructori și meditatori special angajați să îi 

stoarcă până la ultima picătură de performanță, mulți copii își văd planificat fiecare 

centimetru de viață. Critica și chiar respingerea devin obișnuite, câtă vreme părinți cu ambiţii 

continuă să își împingă odraslele spre niveluri din ce în ce mai ridicate de realizări. Ca 

urmare, copiii nu mai găsesc timpul, nici real, nici psihologic, săcutreiere prin lumea lor 

interioară, ceea ce reprezintă un pas necesar în buna dezvoltare a sentimentului de sine. Or, 

fanteziile, reveriile, gândurile despre propria persoană și despre propriul viitor, chiar și simpla 

relaxare sunt procese esențiale în auto-dezvoltare și nu pot fi grăbite. 

 

2.1.3. Timpul liber 

 

Lucrul cel mai dificil pentru un om este 

să-și organizeze timpul liber 

(Goethe) 

 

Ultima categorie rămasă este timpul liber care poate ajunge la 4 – 5 ore în cursul 

săptămânii şi se poate dubla în week-end. După cum reiese în mod firesc timpul liber nu are 

caracter obligatoriu şi este consumat de obicei prin vizionarea proogramelor TV, activităţile 

sociale (plimbări sau jocuri cu prietenii) şi din activităţile de loisir cunoscute şi ca activităţi de 

agreement. Specialiştii prefera termenul de agrement întrucât agrementul este ceea ce doreşti 

să faci şi nu ceea ce ai de făcut. Alţii folosesc termenul de recreere, termen mai natural, mai 

comun majorității oamenilor întrucât sugerează amuzament, divertisment, ceea ce se face 

pentru a uita de muncă sau a îndepărta o situaţie stresantă.  

Aflat pe ultimul loc, timpul liber apare ca un timp rezidual, ceea ce rămâne după ce 

toate celelalte au fost făcute. Asta nu înseamnă că este o perioadă fără semnificaţie sau 

importanţă. De altfel nici nu se poate face o ierarhizare a celor trei subcapitole temporale 

(şcolar, extraşcolar şi liber) în funcţie de importanţă, fiecare dintre ele având rolul său bine 
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stabilit. Deci, chiar dacă pare o pierdere de timp, timpul liber desemnează o stare de a fi, o 

atitudine, o modalitate de a face ceva prin intermediul activtăţilor liber alese care formează în 

final personalitatea copilului, a viitorului adult.  

 Timpul liber îl putem încadra în schema,,celor trei 8” și reprezintă ,,timpul rămas 

între două constrângeri” (Voiculescu, 2011, p. 92), muncă şi odihnă. Cum este şi normal, 

obligaţiile şi libertăţile unui om(respective ale unui copil) nu se reduc la munca 

institutionalizată, respectiv şcoalăși odihnă, fiecare persoană fiind supusă unor multiple 

impuneri(sociale, familiale) care se intersectează cu grade diferite de intensitate cu fiecare 

element din schema amintită. Nu tot timpul extraprofesional este timp liber. Astfel, apare 

alternativa comprimării timpului liber în favoarea obligaţiilor. Omul resimte timpul liber ca pe 

un timp real, concret, ca pe o trebuinţă, ca pe un drept.  

Existenţa timpului liber este de necontestat, este o trebuinţă absolut normală a vieţii 

omului contemporan. Trebuie subliniat faptul că timpul de ,,nemuncă” al şomerului sau al 

elevului care chiuleşte de la ore nu este timp liber, în afara obligaţiilor timpul liber nu are 

sens.  

 Oamenii folosesc timpul liber în diferse forme, astfel unii îl folosesc pentru 

divertisment (plimbări, filme, teatru, vacanţe), alţii îl folosesc pentru completarea veniturilor 

pentru participarea la diverse cursuri de formare profesională sau pentru activităţi în 

gospodărie. Putem spune că aceste menţiuni se aplică şi în cazul elevului.  

„Coținutul timpului liber trimite, desigur, la atribute precum libertatea personală, 

satisfacţia individuală, creativitatea, auto împlinire, jocul, recreere, etc.”consideră (Cucoș, 

2002, p. 92). 

Bertland Russel, citat de G. Rata, spune un mare adevăr: „folosirea înţeleaptă a 

timpului liber este un produs al culturii şi al educaţiei. Omul care toată viaţa sa a muncit de 

dimineaţă până noaptea, nu va şti ce să facă atunci când dintr-o dată va dispune de timp liber. 

Căci fără un anumit cuantum de timp liber, omul se simte izolat de multe lucruri din cele mai 

bune.” (Rață, 2002, p. 92) 

Timpul liber folosit eficient poate avea un efect pozitiv asupra dezvoltării 

personalităţii copilului. Timpul liber folosit creativ, distractiv reprezintă timpul în care se 

realizează o plăcere, destindere, relaxare. Este foarte important ca şcoala şi familia să se 

preocupe de îndrumarea de a-şi petrece cu copiii timpul liber vizând satisfacerea unor 

interese, înclinaţii, aptitudini, recomandarea unor lecturi, vizionarea de spectacole, vizite la 

muze, etc. Uneori aceste activităţi nu-şi pot găsi uşor locul în timpul cotidian dar, cu 

siguranţă, ele se pot regăsi în timpul liber săptămânal sau în vacanţe.  
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 În cazul elevilor, există o interdependenţă între timpul şcolar şi timpul liber, 

deoarece practica educativă este constransă „de ritmurile biologice şi mentale de dezvoltare, 

alternanţa necesară dintre activitate şi repaus, dintre învăţare şi loisir, dintre timpul şcolar şi 

timpul extraşcolar”.(Cucoș, 2002, p. 92) 

Tendinţa actuală a copiilor este de a aloca din timpul liber o parte foarte mare 

televizorului, calculatorului, tabletei sau telefonului în defavoarea ieşirilor în aer liber, 

sportului, lecturii, jocului.  

Timpul petrecut în natură revigorează creierul tuturor membrilor familiei, dar este 

extrem de important, mai ales pentru copii, al căror creier este în curs de dezvoltare.  

 Folosirea excesivă a dispozitivelor electronice, poate duce la pierderea abilității de a 

se concentra asupra chestiunilor importante, un element vital pentru gândirea profundă şi 

procesul de rezolvare a unor probleme, de care vor avea nevoie mai târziu în viaţă, pentru a 

obţine locuri de muncă şi pentru alte acţiuni şi demersuri.  

 Potrivit unui studiu realizat de HFK Medical Center în 2001 

(http://adevarul.ro/educatie/scoala/studiu-dependenta-tehnologie-dauneaza-grav-copiilor-

1_55ded4edf5eaafab2cf706df/index.html/ accesat în data de 21.02.2018, ora 14:30) arată că 

expedierea de mesaje de pe telefoanele mobile riscă să devină următoarea epidemie naţională 

în Statele Unite, deoarece jumătate dintre copiii cu vârste cuprinse între 12 şi 17 ani, trimit şi 

primesc peste 60 de astfel de mesaje zilnic.  Tot aici s-a descoperit faptul că adolescenţii 

americani trimit în medie 34 de astfel de mesaje în fiecare seară, după ce merg la culcare, care 

contribuie la instaurarea fenomenului de „privare de somn", un veritabil sindrom, cu efecte 

devastatoare asupra stării de sănătate fizică şi mintală. Pe măsură ce copiii îşi realizează o 

parte tot mai mare din comunicarea lor zilnică pe dispozitive electronice multimedia, şi tot 

mai puţin faţă în faţă, ei tind să înceapă să se simtă tot mai singuri şi mai deprimaţi. Pot să 

apară şi consecinţe fizice. Copiii pot să dezvolte dureri la nivelul degetelor şi încheieturilor 

mâinilor, vasele de sânge de la nivelul ochilor se îngustează (consecinţele pe termen lung nu 

sunt deocamdată cunoscute), dureri la nivelul gâtului şi spatelui, din cauza faptului că petrec 

prea multe ore aplecaţi - şi fără să se mişte - deasupra ecranelor telefoanelor inteligente, 

tabletelor şi computerelor.  

 Copiii obișnuiesc să utilizeze calculatorul atunci când sunt „abandonați” de familie 

sau când stau mult timp singuri acasă, părinții având diverse probleme sau fiind plecați la 

serviciu. „ Începutul dependenței de internet este, adeseori, masca unei suferințe psihologice, 

ascunde o stare depresivă sau o durere mare. Copiii care suferă de boli grave, în special 

tumori, se gândesc mai puțin la durerea lor atunci când joacă, permițându-le astfel să reducă 

doza de analgezice”. (Tisseron, 2013, pp. 119-120) 

http://adevarul.ro/educatie/scoala/studiu-dependenta-tehnologie-dauneaza-grav-copiilor-1_55ded4edf5eaafab2cf706df/index.html/
http://adevarul.ro/educatie/scoala/studiu-dependenta-tehnologie-dauneaza-grav-copiilor-1_55ded4edf5eaafab2cf706df/index.html/
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Folosirea internetului poate interfera cu procesul de dezvoltare a psiho-sexualităţii. 

Găsind atâtea satisfacţii în legătura cu calculatorul, copilul începe să renunţe la activităţile 

sale sociale, de la cele casnice, şcolare, până la cele de recreere cu prietenii. S-a văzut o 

tendinţă de diminuare a autorităţii parentale, copii o acceptă mai puţin. Aceasta depinde de 

tipul de activitate realizată la calculator şi de timpul petrecut în faţa ecranului.  

 Pentru a dezvolta competenţa socială necesară, copiii trebuie să interacţioneze cu 

alţii. S-a evidenţiat o creştere a numărului„prietenilor electronici" la utilizatorii de calculator, 

odată cu o diminuare a relaţiilor de prietenie care implică interacţiunea socială. Mai mult, 

unul din cinci copii cu vârste cuprinse între 8-18 ani au declarat că au computer în dormitor. 

Aceasta duce la izolare şi scade timpul pentru alte activităţi sociale, interferând cu dezvoltarea 

şi menţinerea prieteniilor, 60% din ei petrec timpulsinguri la calculator. Un nivel moderat de 

utilizare are un impact social minor, dar utilizarea excesivă (peste 30h/săptămână) şi jocurile 

violente, pot duce la creşterea comportamentului agresiv, a ostilităţii la copii.  

Timpul liber este timpul în care suntem noi înșine, reprezintă lupta pentru a nu ne 

lăsa angrenați de presiunile celor apropiați, care aprobă, consolidează, legitimează. Prin 

urmare „un mod de a ne manifesta curajul în relațiile interpersonale, în viața de zi cu zi” 

(Albu, 2017, p.125) 

În concluzie, trebuie să avem curajul să fim noi înșine, să eliminăm minciuna în care 

trăim, să deschidem porțile închisorii interioare și să îndraznim să trăim și să ne exprimăm 

potrivit originalitații și capacităților noastre individual-creatoare, omenești. 
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2.2.  STRATEGII PENTRU FOLOSIREA EFICIENTĂ A TIMPULUI 

LIBER 

 

Timpul este moneda vieţii tale. 

 Este singura monedă pe care o ai 

şi numai tu poţi să decizi cum o vei folosi. 

 Ai grijă ca nu cumva să-i laşi pe alţii 

să o folosească în locul tău.  

(Carl Sanndburg) 

 

Termenul de gestionare duce cu gândul în mod inevitabil la domeniul economic 

unde administratorul răspunde pentru bunurile ]ncredinţate, mai exact întreprinde un set de 

operaţii cu privire la primirea, păstrarea sau eliberarea acestora.  

 După cum am amintit în capitolul precedent, timpul constituie astăzi un bun de preţ. 

Tocmai de aceea se întrevede necesitatea gestionării acestuia şi folosirea lui într-un mod cât 

mai util cu putinţă. Fiind un bun irecuperabil valoarea lui creşte exponenţial, pare chiar 

inestimabil. Şi totuşi omul îşi evaluează timpul ori de câte ori este pus în situaţia de a 

întreprinde anumite activităţi. Cum reuşeşte s-o facă? 

Evaluarea timpului pare imposibilă dar am auzit nu o dată spunându-se că timpul 

înseamnă bani. Se înţelege deci că timpul a căpătat valoare, iar valoarea sa depinde de 

activitatea pe care o desfăşurăm, de cât de simplă sau de complexă este aceasta, de cât de 

eficientă sau ineficientă apare pentru ceilalţi, de cât de apreciată este sau nu. Omul întreprinde 

activităţi de-a lungul întregii zile. Este modul lui de a trăi, de a se manifesta, modul care l-a 

făcut să evolueze, să progreseze şi să devină ceea ce este. Putem spune chiar, că activitatea 

reprezintă modul prin care putem deosebi o persoană de alta, că este etalonul care ne 

diferenţiază, că activitatea în sine ca şi modul în care este întreprinsă ne dau informaţii despre 

persoana care o desfăşoară declarând-o aptă sau inaptă, inteligentă sau mai puţin inteligentă, 

un bun exemplu sau un fel de „aşa NU” care trebuie evitat.  

Secretul modului de clasare al activităţii şi implicit al persoanei constă, printre altele, 

în felul în care este folosit timpul. Dacă se găseşte calea de a folosi mai puţin timp pentru 

aceeaşi activitate sau dacă persoana ştie cum să folosească acelaţi timp pentru rezolvarea mai 

multor activităţi rezultatele nu numai că vor fi apreciate, dorite mai departe, lăudate, dar vor 

clasa activitatea sau persoana pe primele locuri. Şi oare nu acesta este scopul activităţii 
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noastre zilnice, să devenim mai buni, să întreprindem mai multe într-un timp mai scurt, să 

progresăm?  

 Iată astfel necesitatea gestionării timpului şi a devenirii de buni mamageri al 

acestuia. Acest lucru nu înseamnă necesitatea unor cunoştinţe de contabilitate, de calcul a 

unor bilanţuri pentru a stabili profitul sau pierderea. Singurul lucru pe care trebuie să-l 

urmărim şi să-l obţinem este înlăturare pierderii acestuia şi obţinerea unui surplus de timp 

care să ne ofere posibilitatea desfăşurării altor activităţi necesare sau utile sau pur şi simplu 

obţinerea de mai mult timp liber pentru recreere sau relaxare, pentru activităţi personale. Pe 

scurt „managementul timpului înseamnă aplicarea strategiilor şi tehnicilor care te vor ajuta  

să-ţi foloseşti timpul cât mai eficient cu putinţă” (Randal, 2010, p. 15) 

Timpul nu poate fi multiplicat. Totul depinde de modul în care îl percepem şi de 

modul în care îl organizăm. Timpul în esenţă este acelaşi pentru toţi având, dacă am putea 

spune, aceeaşi dimensiune pentru toată lumea. Diferit este doar modul propriu de a-l privi, 

stilul în care fiecare îl foloseşte astfel încât să aibă control asupra lui, asupra propriei vieţi. 

Pentru aceasta este esenţial să ne stabilim obiectivele şi priorităţile, să ne definim obiectivele 

şi scopurile. Fără o dorinţă puternică de a ne trăi viaţa după anumite valori şi principii, 

discuţia despre timp este inutilă. Cu alte cuvinte dorinţa de a fi un bun mamager al timpului 

derivă din dorinţa de progres, de promovare, de mult mai bine.  

 În literatura de specialitate autorii amintesc despre strategii de organizare cât mai 

eficientă a timpului în general şi a zilei în principal. Acest lucru ar fi posibil prin stabilirea 

prioprităţilor dintr-o zi sau, mergând un pic mai departe, prin simpla conştientizare a 

numărului de ore sau chiar a numărului de minute dintr-o zi. Practic este un mod de a spune 

„trăieşte-ţi clipa cu adevărat” sau „prezentul este acum şi doar acum, găseşte soluţia, fi 

creativ”.  

 Blair Sheppard spunea că „a descoperi soluţii creative înseamnă a vorbi sepre 

oportunitatea varietăţii avantajelor prezentului însuşi – a rezolva probleme, a îmbunătăţii 

procese, a încorpora noua tehnologie, sau a extinde ceea ce deja există – orice proces, produs 

sau serviciu la problemele cu care te confrunţi.” (Sheppard, 2006, p. 20) 

Găsirea unor soluţii şi stabilirea unor priorităţi constituie primii paşi către un 

management eficient. A rezolva problemele prioritare în prima parte a zilei când randamentul 

uman este ridicat este o altă sugestie aspecialiştilor, este un mod de a evita o direcţie greşită 

de a abordare sau de acţiune care ar putea duce la risipa de timp şi în final la constatarea că 

problemele zilei nu au fost rezolvate, parţial sau chiar integral.  

 Se întâmplă de multe ori ca omul, în activitatea sa, să fie atât de concentrat pe ceea 

ce face să nu observe că activitatea sa nu este prioritară su chiar atât de urgentă, sau că s-a 
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îndepărat fără să conştientizeze de la drumul cel mai facil şi mai productiv. Iar acest lucru se 

întămplă din dorinţa de a face ceva cât mai bine cu putinţă, dacă se poate chiar ideal, uitând că 

idealul nu poate fi atins niciodată, că idealul se redefineşte mereu şi mereu, ori de câte ori un 

ţel este atins.  

 Kevin Kruse aminteşte în cartea sa Iubeşti viaţa? Gestionează timpul!despre 

Vilfredo Frederico Damasco Pareto, economis al secolului XIX, care a adus în atenţia atuturor 

un adevăr universal, după cum spune autorul, şi anume acela că „în general 80% dintre 

rezultate sunt generate de numai 20% dintre acţiunile întreprinse, numită principiul Pareto sau 

regula 80/20.” (Kruse, 2016, p. 122). Cu alte cuvinte ne dorim multe, ne concentră uneori pe 

multe, poate chiar în acelaşi timp, muncim pentru ele şi vrem să le obţinem, cu toate că din 

multitudinea lor doar 20% ajung să se materializeze, să ne devină utile, restul însemnând 

pierdere de timp şi energie. Dacă nu încetăm a mai face acest lucru, a privi lucrurile din 

această perspectivă ce mai mult consumă, şi a realiza ce ne trebuie cu adevărat, ce trebuie să 

facem, care ar trebui să fie cu adevărat preocupările noastre, în ce scop să acţionăm şi pentru 

ce să muncim nu va fi de mirare dacă la sfârşitul zilei vom constata nu numai că nu am reuşit 

să facem tot ce ne-am propus, dar poate chiar mai rău, că o parte din munca noastră nu-şi 

găseşte utilitatea. Pentru a înţelege mai bine această regulă Kruse dă exemplu de a trăi într-o 

casă cu 15 camere, însă 80% din timp îl petreci în birou, sufragerie sau dormitor.  

Fără a uita proverbul „Timpul înseamnă bani”, citat la început, am constata că nu am 

înregistrat decât o pierdere. Nu este o exagerare. Din perspectiva unui economist „indiferent 

de ocupaţia pe care o are, toată lumea vinde timpul la un anumit preţ, o situaţie mult mai 

transparentă în unele cazuri decât în altele. Cele mai evidente sunt situaţiile în care indivizii 

primesc un salariu sau o anumită retribuţie pentru orele lucrate, incluzând salariul minim pe 

economie, sau bonificaţia celor care desfăşoară activităţi independente ca tutori, agenţi de 

curăţenie sau consultanţi”. (Zeller, 2009, p. 37) 

Iniţial mamagementul timpului se referea doar la afaceri sau la activităţi legate de 

muncă, dar în cele din urmă termenul s-a extins şi include acum şi activităţile personale, 

demonstrând că fiecare din noi trebuie să avem cunoştinţe în acest nou domeniu dacă ne 

dorim să putem spune la final că munca noastră nu numai că nu a fost în zadar, dar şi că felul 

în care am realizat-o ne-a oferit alte oportunităţi.  

 Până în acest punct observăm că timpul poate spori eficienţa şi profitul actiunilor 

noastre, astefl că a fi un bun gestionar al timpului înseamnă a poseda o abilitate în acest sens 

devenind „un instrument eficient de orientare în perspectiva îndeplinirii a numeroaselor 

noastre sarcini” (Cucoș, 2002, p. 45) 
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Ne întoarcem deci la multitudinea activităţilor zilnice şi la necesitatea stabilirii unei 

liste de priorităţi. Ce constituie prioritate şi ce nu? 

 Permanent ne punem întrebarea ce anume să amânăm aşa încât să nu avem 

consecinţe negative pe termen lung. Cu alte cuvinte, amânarea în mod inconştient a acelor 

sarcini majore, dificile, şi uneori chiar valoroase vor duce la aglomerare, la atingerea 

termenelor limită conducând în final la criza de timp. Pentru aceasta trebuie să ştim să alegem 

între sarcinile urgente şi sarcinile mai puţin urgente.  

 Stephen R. Covery propune în lucrarea Managementul timpului sau cum să ne 

stabilim priorităţile o matrice de organizare a timpului prin care se va înţelege mai bine 

problematizarea urgenţelor şi importanţa acţiunilor umane. În viziunea sa timpul zilnic poate 

fi uşor vizualizat prin corelarea cu cadranul ceasului şi împărţirea acestuia în patru sectoare, în 

alte patru cadrane. Cele patru cadrane ating de fapt puncte nevralgice, problematici ce nu 

trebuie scăpate din vedere şi în funcţie de care se poate face o împărţire corectă a sarcinilor de 

lucru obţinându-se astfel prioritizarea activităţilor precum şi observarea piedicilor ce pot 

surveni. Aceste patru cadrane sunt cadranul necesităţii(I), cadranul eficacităţii(II), cadranul 

activităţii înşelătoare(III) şi cadranul risipei şi al exceselor(IV).  

Analiza detaliată a fiecărui cadran dezvălui elementele componente specifice precum 

şi problemele legate de acestea. (vezi tabelul 1) 

 

Activităţi importante Activităţi mai puţin importante 

Cadranul I 

(Cadranul necesităţii) 
Cadranul II 

(Cadranul eficacităţii) 
Cadranul III 

(Cadranul activității înșelătoare) 

Cadranul IV 

(Cadranul risipei şi al 

exceselor) 

Crize 

Probleme presante 

Scadenţe apropiate 

Întrevederi urgente 

Pregătiri 

Evaluări 

Planificări 

Crearea unor relaţii 

Împuterniciri 

Întreruperi 

Anumite telefoane 

Corespondenţă ratată 

Unele întruniri 

Multe din chestiunilor imediate 

Multe din activităţile obişnuite 

Fleacuri 

Corespondentă neinportantă 

Unele apeluri telefonice 

Activităţi sau indivizi care 

te fac să-ţi pierzi timpul 

Activităţi de evadare 

 

Tabel nr.1 Matricea administrării timpului (Covey, 2000, p. 36) 

 

Astfel cadranul I cuprinde crize, probleme presante, probleme inopinante la fel de 

imprtante sau presante, scadenţe apropiate, întrevederi urgente. Focusarea pe acest cadran şi 

neconştientizarea celorlalte cadrane poate duce la extinderea temporală a acestor probleme 

care nu vor face altceva decât să acapareze şi să epuizeze. În final problemele vor fi parţial 

rezolvate sau chiar nerezolvate iar scopul obţinerii unei eficacizări a timpului va fi neatins. 

Secretul evitării acestei situaţii este alocarea unei cantităţi mai mari de timp acestui cadran.  
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Acest lucru nu înseamnă că activităţile prioritare, urgente vor ocupa cea mai mare 

parte a zilei. Existenţa celui de-al doilea cadran face posibilă rezolvarea rapidă a problemelor 

amintite în primul cadran. Fiind cadranul eficacităţii cuprinde pregătiri, preveniri, evaluări, 

planificări, crearea unor relaţii, împuterniciri şi recreeri. Sunt activităţi pe care individul le 

exclude de multe ori din agenda sa întrucât nu par aşa de urgente şi pe care nu le face chiar 

dacă ştie că ar trebui să le facă. Sunt de fapt acele activităţi care ar declanşa desfăşurarea 

normală, rapidă şi cu rezultate palpabile a activităţilor din primul cadran, întrucât se va obţine 

gestionarea crizelor şi implicit reducerea perioadei de timp din cadranul I. Activităţile 

amintite aici pot fi văzute de asemeni ca activităţi ce le aduc în atenţie şi le clasează pe cele 

din cadranele III şi IV în funcţie de importanţa lor. Este practic liantul tuturor cadranelor sau, 

plastic spus, hârtia de filtru care separă şi împarte toate activităţile zilnice.  

 În general activităţile acestui cadran necesită mai puţin timp şi pot fi chiar delegate 

altor persoane întrucât nu sunt de aceeaşi importanţă ca cele din primul cadran, chiar dacă pot 

părea la fel de urgente. De cele mai multe ori pot fi probleme şi solicitări minore, piste false 

create de agitaţia sau importanţa pe care le-o arată celelalte persoane. Tocmai acest lucru 

trebuie evitat întrucât ceea ce este urgent sau important pentru alţii nu înseamnă că este la fel 

de urgent sau de important pentru tine, iar prioritizarea acestor probleme, încadrarea lor în 

mod greşit în cadranul necesităţii ar însemna de fapt falimentarea propriului timp.  

Ajungem astfel la cel de-al treilea cadran, cel al activităţilor înşelătoare, lipsite de 

importanţă şi care nu au un impact real sau direct asupra activităţilor fundamentale. Evitarea 

acestora, clasarea lor ca fiind chestiuni banale ar trebui să ducă automat la autoeliminarea lor 

din mentalitatea noastră. Este necesar să ne stăpânim voinţa, să alegem cu adevărat ceea ce 

este util, să refuzăm ofertele neimportante de tip parazitar care nu fac decât să ne consume 

energia, timpul, resursele materiale şi spirituale, activităţi fără nici un rezultat.  

 Ultimul cadran este la fel de important întrucât include totalitatea activităţilor reale 

consumatoare de timp legate de ideea de relaxare, recreare, dar care în realitate epuizează, de 

exmplu folosirea excesivă a telefonului internetului, uitatul la televizor, pe scurt tot ceea ce 

implică noua tehnologie, dar şi apeluri, activităţi sau indivizi care te fac să-şi pierzi timpul, 

uneori chiar inconştient. Folosirea cu precădere a tehnologiei în activităţile din primul cadran 

şi concentrarea discuţiilor cu ceilalţi pe rezolvarea cât mai eficientă a acestora ar duce la 

eliminarea risipei şi al exceselor, la obţinerea, deci, a unui surplus de timp destinat doar 

relaxării şi refacerii energiei.  

 Stabilirea deci a unei liste de priorităţi ne poate oferi avantajul bunului gestionar al 

timpului şi implicit eliberarea de stresul cotidian. Se poate uşor abserva că acest lucru depinde 
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de fiecare persoană în parte. Dorinţa de a fi mai buni, mai performanţi, mai eficienţi în 

activitatea pe care o desfăşurăm stă doar în puterea noastră catalizând întreaga noastră viaţă.  

 Nu trebuie uitat aspectul diferenţelor individuale şi nu numai. Modul diferit de a 

percepe timpul este dat de diferenţele culturale, iar acest lucru este lesne de înţeles dacă se ia 

în calcul că preocupările, activităţile diferă de la o ţară la alta, de la un popor la altul. 

Diferenţele sunt date aşadar de nivelul socio-cultural şi economic al acestora, de istoria ţării. 

Formularea clară a obiectivelor urmărite este o parte importantă a managementului 

timpului. Autorul Heinz Hutter consideră că întrebarea Ce doresc să obțin prin realizarea 

unei sarcini pe care tocmai o plasez în agenda mea de lucru?este o parte componentă a 

planificării timpului (Hutter, 2009, p.78). Este de preferat ca obiectivele stabilite să fie 

întotdeauna de atins, foarte clare, precise, sub forma unor așteptări la modul general. Patrick 

Forsyth consideră că obiectivele ar trebui să fie SMART (istețe), adică Specifice, Măsurabile, 

(posibil de) Atins, Realiste și (programate în) Timp. (2009, p. 24) 

 Proiectul multilateral Managementul timpului în sectoarele de curăţenie şi 

construcţii din 4 ţări Europene aduce în atenţie şi acest aspect. Plecând de la ideea că 

gestionarea timpului duce în mod direct cu gândul la gestionarea timpului personal, se 

subliziază diferenţa de atitudine pe care o au locuitorii de pe diferite continente sau chiar 

locuitorii aceluiaşi continent dar din diferite puncte geografice, derivând de aici două moduri 

manageriale şi anume modulsecvenţial şi modul sincron.  

Modul secvenţial specific Nordului Europei caracterizează persoanele organizate a 

face lucrurile pe rând motiv pentru care angajamentele luate ca şi respectarea programărilor 

făcute sunt probleme pe cât de serioase pe atât de necesare. Dimpotrivă, modul sincron este 

modul lejer ce permite ca mai multe lucruri să aibă loc simultan, iar angajamentele constituie 

mai degrabă detalii dorite şi nu necesare, absolute, obligatorii. Acest lucru se datorează în 

primul rând faptului că locul primordial îl ocupă interacţiunea cu ceilalţi.  

Gestionarea eficientă presupune de asemenea recunoaşterea consumatorilor de timp, 

aşa numiţii hoţi de timp, şi cu optimizarea atitudinii de muncă prin restrângerea contactului cu 

aceste elmente cu rol perturbator. Aceştia pot fi de două feluri, şi anume interni şi externi. 

Printre cei interni se pot număra oboseala, supraîncărcarea, stresul, perfecţionalismul, etc. , iar 

dintre cei aexterni putem aminti de telefon, şedinţe, vizite inopinente, televizorul, calculatorul, 

căutarea lucrurilor rătăcite, etc.  

 Specialiștii au vorbit despre timp încercând să ofere diferite tehnici şi instrumente 

pentru un management al timpului eficient. Între acestea mai frecvente sunt recomandările 

precum: 

- stabilirea cu claritate a scopului şi a termenului de realizare a acestuia; 
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- alcătuirea unei liste de lucru si organizarea activităţii zilnice; 

- notarea în agendă; 

- respectarea termenului limită fixat pentru anumite activităţi; 

- clarificarea priorităţilor; 

- înlăturarea „hoţilor de timp” 

Organizarea eficientă a timpului presupune o perspectivă mai bună asupra 

activităţilor zilnice, posibilitatea de a reduce, de a evita stresul, mai mult timp liber, atingerea 

scopurilor propuse. C. Cucoş consideră că„raţionalizarea folosirii timpului presupune o 

organizare conştientă, continuă şi perseverentă a activităţilor. Înseamnă o stăpânire a timpului 

de către subiect şi nu o stăpânire a acestuia de către timp.” (Cucoș, 2002, p. 64) 

Factorii de influenţă prezentaţi, amintiţi în literatura de specialitate, ne ajută să 

înţelegem importanţa gestionării timpului pentru fiecare dintre noi. Este un process care nu 

numai că ne pune în valoare activitatea desfăşurată prin eficacitatea ei, ci ne pune în valoare 

chiar şi pe noi ca finite umane, ca membrii ai unor grupuri sociale sau ca membrii ai societăţii. 

Îmbunătăţirea modului de utilizare a timpului ne deschide perspective noi, ne poate oferi 

şanse nebănuite, ne poate acesibiliza căi care păreau intangibile, irealizabile. Este un process 

ce ne formează automat spre autoperfecţionare întrucât o dată cuobţinerea rezultatelor dorite 

într-un timp mai bun va urma dorinţa firească de reluare a întregului proces. Chiar şi eşecul 

ocazional poate duce la reluarea procesului. Este şi îndemnul dat de Jhon Adair şi Melanie 

Allen: „stabilirea obiectivelor şi doar speranţa că acestea se vor împlini nu este de ajuns. Nici 

chiar gândul că vă menţineţi mai mult sau mai puţin la planurile voastre. Trebuie să vă 

urmăriţi performanţele şi să verificaţi dacă v-aţi atins obiectivele. Dacă nu, trebuie să le 

reexaminaţi, să verificaţi dacă sunt realiste şi realizabile şi să le actualizaţi(Adair, 2004, p. 

133) 

Apare astfel ca un proces ciclic reluat de fiecare dată, dar la un nivel superior, un 

proces ce va acţiona direct asupra comportamentului uman ducând la schimbarea efectivă a 

personalităţii individului, un proces ce va genera creşterea auto-acceptării, a încrederii în sine.  

 Dacă la început părea o acţiune complicată ce necesita cunoştinţe multiple, s-a 

dovedit în final a fi la indemâna oricui îşi doreşte cu adevărat să câştige timp pe care să-l 

folosească în alte scopuri, să obţină rezultate mai bune într-un timp mai scurt, să-şi 

îmbunătăţească calitatea proprie vieţi, a propriei fiinţe.  

„Dezvoltarea personală este o călătorie, nu o destinaţie. Nu trebuie doar să ajungi 

acolo şi să trăieşti pur şi simplu – motiv pentru care obiectivele tale inteligente să fie mai 

inteligente.” (Adair, 2004, p. 38). 
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Așadar, este foarte important să organizăm întru-un mod eficient timpulastfel încât la 

sfârșitul unei zile să ne simțim mulțtumiți de ceea ce am reușit să îndeplinim. 
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CAPITOLUL III. MICROCERCETARE 

 

3.1.  SCOPUL ȘI OBIECTIVELE CERCETARII 

 

 Scopul cercetării îl constituie identificarea modalitaților de utilizare eficientă a 

timpului liber la copii (cu ajutorul anumitor instrumente specifice), de evitare a factorilor care 

determină risipa de timp, sau aşa cum i-am numit, a hoţilor de timp, prin obţinerea unor 

rezultate superioare în aceeaşi perioadă de timp sau într-un timp mai scurt, în vederea 

obţinerii unui timp liber satisfăcător.  

 Prin aceasta lucrare am încercat să atingem următoarele obiective: 

O1.  Evaluarea bugetului de timp (timp școlar, timp extrașcolar, timp liber) al 

elevilor; 

O2.  Identificarea ”hoţilor de timp” specifici elevilor din ciclul primar; 

O3.  Analiza avantajelor  utilizării eficiente a timpului din perspectiva copiilor; 

O4.  Analiza implicării părinţilor în eficientizarea timpului liber al copiilor; 

 

3.2.  IPOTEZELE CERCETĂRII 

 

Ipoteza 1. Dacă şcolarul este familiarizat cu tehnici şi instrumente de gestionare a 

timpului liber din perspectiva distribuirii acestuia către activităţi de dezvoltare personală, 

atunci se vor putea observa schimbări (semnificative) în dezvoltarea personalității lor.  

Ipoteza 2. Dacă părinţii se implică în gestionarea timpului copiilor, ne putem aștepta 

ca elevii să-și distribuire mult mai eficient bugetul de timp.  

 

3.3.  LOTUL DE CERCETARE 

 

 Cercetarea s-a realizat în cursul anului şcolar 2017, semestrul al II lea, pe un lot de 

29 de copii (12 băieţi şi 17 fete), elevi în clasa a IV a la o școală din Ploiești şi câte unul dintre 

părinţii fiecărui copil (29 părinți – 20 de mame și 9 tați cu vârste între 25 și 39 ani, 10 dintre 

ei cu studii superioare, 15 cu studii medii și 4 având școli profesionale).  
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3.4.  METODOLOGIA CERCETĂRII 

 

 În vederea atingerii obiectivelor propuse şi a verificării ipotezei formulate am folosit 

ca instrumente de cercetare: 

1) chestionare adresate atât părinţilor cât şi copiilor (vezi anexa 2, anexa 3), 

jocul tip chestionar Timpul care mă ajută să-mi valorific abilităţile şi pasiunile; 

2)  experimentul psihopedagogic; 

3)  studiul de caz. 

 Etapa constatativă s-a desfăşurat în perioada 1-14 aprilie 2017 şi a constat în 

aplicarea asupra lotului de cercetare a instrumentelor propuse. Respondenţii au fost rugaţi să 

răspundă sincer la toate întrebările fără a-şi dezvălui identitatea şi promiţându-se în acelaşi 

timp confidenţialitatea. Aceştia au fost informaţi cu privire la scopul cercetării şi li s-au oferit 

instrucţiuni precise cu privire la modul de completare. Mediul de desfăşurare a fost ferit de 

zgomote (sala de clasă) timpul de desfăşurare fiind cel considerat necesar de către fiecare 

copil (aproximativ 15 – 20 de minute).  

Am început cercetarea cu aplicarea chestionarului pentru copii. Acesta cuprinde 

întrebări ce au urmărit alocarea bugetului de timp într-o zi obişnuită şi într-o zi de week-end. 

S-a dorit identificarea hoţilor de timp şi aflarea timpul rămas pentru activităţi libere. Apoi am 

aplicat chestionarul pentru părinţi urmărindu-se analiza implicării acestora în eficientizarea 

timpului liber al copiilor şi am finalizat prin aplicarea  jocului – chestionar. 

 

 

 

3.5. REZULTATE. ANALIZE ȘI INTERPRETĂRI 

(ETAPA CONSTATATIVĂ) 

 

3.5.1. REZULTATELE OBȚINUTE ÎN URMA CHESTIONĂRII  ELEVILOR 

 

În urma colectării am putut constata răspunsurilor s-a constatat că în medie un copil 

stă la școală 6 ore pe zi, iar în cazul celor care rămân la after school 9 ore pe zi. La fel ca în 

chestionarul adresat părinţilor, observăm că numărul de ore petrecut în fața calculatorului sau 

al televizorului este foarte mare (toţi copiii au răspuns că cel puţin 3 ore sunt alocate pentru 
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astfel de activităţi în defavoarea lecturii care ocupă în medie 1 ora în week-end la 10% dintre 

copii chestionaţi).  

 La întrebarea Câte ore ai vrea să petreci cu familia? Majoritatea copiilor au răspuns 

că şi-ar dori să petreacă toate după-amiezile în compania părinţilor şi al bunicilor.  

 Am constatat că activităţile extrascolare de tipul şah, dansuri, meditații pentru școală 

ocupă 2-4 ore pe săptămână şi 75% dintre copii au cel puţin o activitate de acest gen 

săptămânal.  

 Din răspunsurile oferite la întrebarea (În cât timp îţi pregăteşti lecţiile pentru a doua 

zi?) se deduce că în cazul unor elevi timpul dedicat temelor este extins mai mult decât ar fi 

necesar, iar desele întreruperi conduc către o calitate scăzută a temelor.  

 Observăm deasemenea că timpul dedicat temelor este de obicei seara, (49% dintre 

cei intervievaţi), deoarece copiii asteaptă sprijinul părinţilor sau profită de lipsa părinţilor 

aflaţi la serviciu şi motivează neputinţa efectuării acestora din lipsă de ajutor.  

 Întreruperea efectuării temelor este o problematică importantă, identificată chiar şi 

de către copii. Astfel aflăm că 53% dintre copii au răspuns că in mare masura le este perturbat 

timpul cu diverse evenimente inopinate (hoții de timp), 29% au răspuns că în mică masură, iar 

restul deloc (vezi fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Părerea copiilor cu privire la timpul acordat temelor 

 

În ceea ce priveşte timpul liber am observant că o mare parte din timp este dedicat 

tehnologiei digitale. Într-o zi de şcoală un procent de 20% din cei investigaţi stau în faţa 

calculatorului 3 ore pe zi, iar într-o zi de week-end 45% dintre copii stau 8 ore pe zi în faţa 

calculatorului.  

 În urma analizei se evidentiază faptul că elevii petrec cu familia un timp destul de 

redus (30% din eșantion petrec mai putin de o ora cu familia), fie din cauza faptului că părinţii 

stau foarte multe ore la serviciu, fie din neconștientizarea consecințelor. Astfel 35% din cei 
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chestionaţi petrec în medie 1-3 ore cu familia, 30% sub o oră, iar restul mai mult de 3 ore. 

(vezi fig. 2). 

 

Fig. 2. Timpul petrecut de copii cu familia 

 

Datele analizate per total arată că timpul şcolar ocupă cea mai mare parte din timpul 

unei zile, astfel:timpul şcolar 6-7 ore, timpul liber 5-6 ore pe zi, timpul extraşcolar 2-3 ore, 

restul de aproximativ 8 ore însemnând efectiv timpul de somn, deși specialiștii spun că un 

copil de clasa a IV a ar trebui să doarmă minim 9 ore zilnic. În ceea ce priveşte timpul dintr-o 

zi de week-end, timpul liber ocupă în medie 8 ore. (vezi fig. 3, Portocala timpului)

  

Fig. 3. Portocala timpului 

 

3.5.2.Rezultatele obținute în urma chestionării părinților  

 

La prima întrebare a chestionarului, părinții au caracterizat relația pe care o au cu 

copilul:  

-  43, 3 % consideră că au o relație caldă, de prietenie; 

- 23, 3 % cred că au o relație autoritară, pentru că nu ascultă;  
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- 20 % cred că relația cu propriul copil este caracterizată de indulgență din 

partea lor;  

- 13, 3 % consideră că e bine să-l lase să facă ce vrea că oricum nu-l pot ajuta la 

pregătirea lecțiilor, niciun părinte nu consideră că relația cu copilul este o relație rece. (fig.5) 

Din răspunsurile părinților concluzionăm faptul că aceștia sunt conștienți că relația 

dintre părinte și copil este o piatră de temelie și un model pentru viața socială a copilului, 

începând cu cea preșcolară, școlară până la maturitate. O relație caldă între părinți și copii le 

va dezvolta celor din urmă încrederea în forțele proprii, optimismul, capacitatea de a se 

descurca în orice situație. Copiii au, însă, nevoie și de reguli. Unii părinți consideră că asupra 

copiilor care nu ascultă trebuie exercitată o autoritate excesivă, trebuie impuse o multitudine 

de reguli.  

Este nevoie de multă răbdare și atenție pentru a se face o disciplinare pozitivă, plină 

de dragoste. De multe ori, autoritatea este confundată cu forța, nervozitatea: părintele țipă la 

copil, îl etichetează sau îl ridiculizează. În urma acestui comportament, copiii mici vor 

dezvolta teamă, iar cei mai mari vor deveni nervoși sau agresivi.  

O parte din părinții care au răspuns întrebărilor consideră că sunt indulgenți sau că 

este bine să lase copilul să facă ce vrea el pentru că nu pot să-l ajute în problemele școlare. 

Părinții indulgenți nu impun prea multe restricții, lasă copilul să se manifeste, iar cazurile în 

care-l pedepsește sunt foarte rare. Acest stil dezvoltă personalitatea copilului, dar le poate 

întinde părinților o capcană: la un moment dat părintele va fi depășit, deoarece copilul va fi 

incapabil să înțeleagă rolul regulilor și să țină cont de ele atunci când împrejurările cer acest 

lucru.  

Niciun părinte participant la acest studiu nu consideră că are o relație rece cu copilul. 

O relație fără comunicare și afecțiune, distantă, rece dintre părinte și copil va determina 

copilul să se închidă în el, va fi ușor influențabil și va avea o imagine de sine deformată.  

 

 

Fig.4. Relația părinte - copil 

43%

24%

20%

13%

caldă/prietenie

autoritară

indulgentă

indiferență



51 
 

La întrebarea, ,,Vă întrebați în fiecare zi copilul despre ce s-a întâmplat la școală?ʼʼ, 

părinții au dat următoarele răspunsuri: 

- 40% au răspuns că întotdeauna discută cu copilul despre activitățile școlare;  

- 50 % dintre părinți au răspuns că de cele mai multe ori își întreabă copilul 

despre ce s-a întâmplat la școală; 

- 10% au răspuns că rareori vorbesc cu copilul despre evoluția acestuia în 

activitatea școlară; niciun părinte nu a ales varianta, , niciodatăʼʼ. (fig. 5). 

 

 

Fig.5. Chestionarea elevilor în ceea ce privește  evoluția lor  la școală 

 

Unii elevi manifestă dezinteres față de sarcinile școlare această atitudine față de 

învățătură fiind rezultatul influențelor educative exercitate de familie, a dezinteresului acesteia 

față de școală și de rezultatele școlare ale copilului. 

 Copilul care nu este întrebat de părinți despre ce s-a întâmplat la școală, care nu 

comunică cu părinții despre activitățile școlare va manifesta dezinteres, neglijență față de 

școală. Din răspunsurile părinților îmi dau seama că aceștia sunt conștienți de importanța 

comunicării cu copilul în legătură cu activitățile școlare.  

 A treia întrebare din chestionarul aplicat părinților solicită acestora un răspuns 

privind relația cu învățătoarea, dacă respectă părerile și urmează sfaturile acesteia. 

Răspunsurile părinților sunt următoarele: 

-  90 % au răspuns că întotdeauna urmează sfaturile doamnei învățătoare;  

- 10 % dintre părinți au răspuns că de cele mai multe ori respectă și urmează 

sfaturile cadrului didactic. Niciun părinte nu a ales variantele, , rareoriʼʼ și, , niciodatăʼʼ.  

Din răspunsurile oferite trag concluzia că părinții au o foarte mare încredere în 

învățătoarea copiilor lor, în părerile, deciziile, sfaturile acesteia, dar nu numai atât, aceștia îi 

respectă părerile și îi urmează sfaturile. O mare parte din părinți conștientizează că o relație 

armonioasă și o comunicare eficientă cu doamna învățătoare satisfac nevoile cognitive și 

nevoile emoționale ale micului școlar.  

 În legătură cu colaborarea cu școala, părinții au răspuns în felul următor: 

40%

50%

10%
întotdauna

de cele mai multe

ori

rareori



52 
 

-  33, 3 % consideră că au o colaborare foarte bună cu școala;  

- 40 % consideră că au o colaborare bună cu școala;  

- 20 % cred că această colaborare este satisfăcătoare; 

-  numai 6, 6 % au răspuns că au o colaborare nesatisfăcătoare cu școala la care 

învață copilul.  

Majoritatea părinților cunosc faptul că familia și școala sunt agenții educativi cu cea 

mai mare influență asupra formării și dezvoltării personalității copilului. De aceea sunt foarte 

importante raporturile dintre cei doi agenți educativi, relațiile reciproce pe care le dezvoltă. O 

bună colaborare cu școala asigură reușita scopului educațional, iar o comunicare 

nesatisfăcătoare cu aceasta afectează copilul sub multe aspecte. (vezi figura 6). 

 

 

Fig. 6. Colaborarea părinților cu școala 

A cincea întrebare se referă la necesitatea copilului de a avea un program zilnic 

organizat după care să își desfășoare activitatea.  

- 70 % au răspuns că da, au nevoie de un program zilnic;  

- 26 % au răspuns că se nu este necesar; 

-  4 % au raspuns că este probabil să fie necesar. Indiferența parentală are efecte 

nefaste asupra rezultatelor școlare.  

Mai mult de jumătate dintre parinți consideră că îi este necesar copilului un program 

organizat după care să-și desfășoare activitatea, așa cum se poate vedea în fig.8. 

Cei mai mulți afirmă că au început să le stabilească un astfel de program în măsura în 

care s-au priceput mai bine. Problema pe care au îmtampinat-o a fost că, atunci când nu se 

află sub supravegherea lor directă(de exemplu, orele dedicate de părinți serviciuluisau 

treburilor casnice), copiii se abat de la programul stabilit.(vezi fig.7) 
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Fig.7. Programul organizat al copiilor 

La următoarea întrebare, , La sfârșitul unei zile se plânge că nu i-a ajuns timpul 

pentru o activitate pe care și-a dorit-o?ʼʼ, părinții au răspuns:  

- 23 % foarte des; 

- 54 % uneori;  

- 23 niciodată.  

Datorită faptului că nu au un program bine stabilit și timpul dedicat rezolvării 

temelor este perturbat în mare masură, copiii nu mai reușesc să mai efectueze și alte activități 

preferate. Interpretarea răspunsurilor a evidențiat faptul că mai mult de jumătate dintre copii 

(54%) se plâng uneori că timpul nu le ajunge, iar 23% se plâng de același lucru foarte 

des.(vezi fig.8) 

 

 

 

Fig.8. Factorul “lipsa timpului” pentru activități preferate (percepția copiilor) 

 

Întrebați de modalitățile prin care păstrează legătura cu învățătoarea, am înregistrat 

următoarele răspunsuri: 

-  50 % au răspuns că participă la ședințe și consultații;  

- 20 % au răspuns că păstrează telefonic legătura cu învățătoarea; 

-  30 % mențin legătura cu doamna învățătoare prin întâlnirile propuse de 

aceasta;  

70%

26%

4%

au nevoie de

program stabilit

nu au nevoie de

program stabilit

indiferent

23%

54%

23%

0%

Foarte des

Uneori

Niciodata



54 
 

- niciun părinte nu a răspuns că nu păstrează legătura cu învățătoarea.  

O mare parte dintre părinți știe că legătura cu învățătoarea este foarte importantă 

pentru ca elevul să simtă că este susținut de ambele medii: familial și școlar. Participarea la 

ședințele cu părinții, la consultații, la orele de consiliere pedagogică consolidează relația 

părinte-cadru didactic și-i ajută pe părinți să înțeleagă și să vină în întâmpinarea așteptărilor 

învățătoarei. (vezi fig.9) 

 

Fig. 9. Legătura între părinte și învățător 

  La întrebarea,Considerați că acordați timp suficient și atenție suficientă problemelor 

școlare ale copilului? 

-  66, 6 % au răspuns afirmativ, iar  

- 33, 3 % au dat un răspuns negativ.  

Am observat că mai mult de jumătate din părinți acordă o atenție ridicată copilului în 

rezolvarea sarcinilor școlare, în gestionarea unui program educativ potrivit pentru realizarea 

temelor și dezvoltarea motivației pentru învățare.  

 Cei 33, 3 % care au răspuns negativ au motivat în felul următor: 

 -  30 % dintre părinți au răspuns că nu știu să-și ajute copiii la lecții;  

- 20 % au răspuns că sunt ocupați cu alte treburi;  

- 30 % sunt plecați la serviciu;  

- 10 % au răspuns că cel mic nu le acceptă ajutorul;  

- tot 10 % consideră că micul școlar trebuie să-și rezolve singur toate 

problemele.  

O parte dintre părinți fac parte din categoria oamenilor fără studii sau care au avut 

rezultate slabe la învățătură, ca urmare ei sunt depășiți de cerințele actuale ale școlii, sunt 

incapabili să-și ajute copiii la pregătirea lecțiilor, o altă parte dau o importanță mai mare altor 

treburi, muncesc cu ziua sau au îndeletniciri din care își câștigă existența și care nu le permit 

să se mai ocupe și de problemele școlare ale copilului. Unii părinți sunt plecați la serviciu, se 

întorc foarte târziu acasă, iar alții, mai nepăsători, consideră că este mai bine ca micul școlar 
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să-și rezolve singur problemele, crezând că, în felul acesta, copilul va deveni mai independent 

și mai responsabil față de activitățile sale.  

  A zecea întrebare a chestionarului destinat părinților se referă la climatul familial: 

„În ce măsură considerați climatul existent în familia dvs. ca fiind un climat călduros, 

armonios?ʼʼ. 

- 20 % consideră că în propria familie domnește în foarte mare măsură un climat 

căduros, armonios; 

- 26, 6 % cred că într-o mare măsură climatul din propria familie este armonios;  

- 40 % își caracterizează climatul familial ca fiind armonios într-o oarecare 

măsură;  

- 13, 3 % din părinți cred într-o mică măsură că în familia lor există o atmosferă 

plină de căldură și armonie;  

- niciun părinte nu a ales varianta „ în foarte mică măsurăʼʼ.(vezi fig.10) 

 

 

Fig.10. Climatul familial (percepția părinților) 

 

Din răspunsurile oferite de părinți trag concluzia că mulți copii trăiesc în familii în 

care nu există întotdeauna un climat caracterizat prin armonie și înțelegere. Se spune că 

fiecare copil este oglinda universului său familial.  

În funcție de cadrul familial al copilului, acesta se poate concentra mai mult asupra 

sarcinilor școlare, iar rezultatele la învățătură vor fi mulțumitoare. O parte dintre părinți nu 

crede că atmosfera din propria familie este una armonioasă. Într-o familie plină de tensiuni, 

scandaluri, ostilități între părinți, situație materială precară, un copil nu se poate dezvolta 

armonios. Toate aceste probleme și tensiuni au o mare influență asupra sensibilității copilului, 

îl tulbură și-l determină să nu mai acorde o importanță deosebită activității școlare.  

 La întrebarea ’’Câte ore petreceți zilnic cu familia?ʼʼ 

- 38% dintre parinții intervievați au raspuns că petrec mai mult de trei ore, 

-  41 % 1-3 ore, iar  
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- sub o ora 21%.  

Părinții ar trebui să cunoscă efectul pe care-l are timpul petrecut în compania 

copilului asupra dezvoltării acestuia. Momentele de calitate trăite de părinte în preajma 

propriului copil dezvoltă la acesta o multitudine de aptitudini. Discuțiile, jocurile, plimbările, 

cititul, pregătirea lecțiilor realizate în compania părinților oferă copilului încredere, 

pozitivism, în timp ce copilul care petrece puțin timp cu părinții se confruntă cu sentimente de 

însingurare, pesimism, acestea răsfrângându-se asupra activității școlare și asupra relațiilor cu 

ceilalți.  

În figurile 11 și 12 am analizat ponderea orelor petrecute cu familia, conform 

declarațiilor parinților, într-o zi obișnuită și în weekend. 

 

               Fig.11. Timpul petrecut cu familia în         Fig.12. Timpul petrecut cu familia într-o  

timpul săptămânii                                             zi de week-end  

 

Am observat o ușoară mărire a numărului celor care răspuns că timpul petrecut de 

copil cu familia este de 4-5 ore într-o zi de week-end.  

Intervalul de timp în care elevii își aleg să își efectueze temele, așa cum reiese din 

răspunsurile oferite de părinți este reprezentat în figura de mai jos.  

 

 

Fig.13. Efectuarea temelor 

38%

41%

21% mai mult de

trei ore

1-3 ore

sub o ora

52%39%

9% mai mult de

3 ore

1-3 ore

sub o ora

50%
26%

24% între orele 14 și 

16

între orele 16 și 

19

seara, după ora

19



57 
 

La întrebarea (vezi fig.14) În ce măsură activitatea dedicatărezolvării temelor este 

perturbată în vreun fel? datele arată că pentru 8 elevi activitatea dedicate rezolvării temelor 

este perturbată în mare masură de hoții de timp, pentru 10 elevi în mică masură, iar pentru 12 

elevi, deloc.  

 

Fig.14. Perturbarea activității de efectuare a temelor de către hoții de timp 

La întrebarea 16 (vezi fig.15), părinții au oferit răspunsuri în ceea ce privește factorii 

care conduc un elev către insucces școlar.  

- 46, 6 % au răspuns că factorii familiali (familie dezorganizată, certuri/violențe, 

familie dezinteresată față de situația școlară a copilului) sunt răspunzători pentru insuccesul 

școlar al copilului; 30 % au considerat că timpul insuficient alocat copilului;  

- 23, 3 % au răspuns că factorii școlari conduc elevul către insucces școlar. 

Aproape jumătate din părinții participanți la acestă cercetare au considerat că factorii 

familiali sunt direct răspunzători pentru eșecul școlar al copilului. Realizez faptul că părinții 

sunt conștienți că un mediu defavorizant nu poate să asigure referințele culturale minime 

necesare pentru a valorifica eficient oferta școlară existentă. O altă parte considerabilă susține 

faptul că nealocarea unui timp suficient petrecut alături de copil poate conduce la insucces 

școlar așa cum am văzut și în studiul de caz. Alți părinți au considerat că factorii școlari sunt 

răspunzători pentru nereușita școlară a elevului. Aceștia se referă la unele caracteristici ale 

școlii, precum dotările, calitatea programelor și echipamentelor, dar și la aspecte referitoare la 

organizarea procesului de învățământ, pregătirea profesorului, trăsăturile de personalitate ale 

acestuia, stilul educațional, relațiile dintre cadru didactic și elev, dar și legăturile școlii cu 

familia.  
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Fig.15. Factorii care conduc către insucces școlar 

Răspunzând la penultima întrebare din chestionar (Consideraţi că este necesar 

pentru copilul dumneavoastră să aibă un program organizat după care să îşi desfăşoare 

activitatea zilnică?),  

- 70% dintre părinţi consideră că îi este necesar copilului un program organizat 

după care să-şi desfăşoare activitatea, aşa cum se poate vedea în figura 16. 

 

Fig. 16. Răspunsurile părinţilor privind necesitatea existenţei unui program zilnic al 

copilului 

 

Cei mai mulţi dintre părinţi afirmă că au încercat să stabilească un astfel de program, 

dar acesta este tulburat de apariţia unor evenimente neprogramate şi copiii se abat de multe ori 

de la programul planificat. Cu toate acestea majoritatea îşi impune respectarea programului nu 

neapărat din dorinţa de a-i învăţa să se organizeze cât datorită multiplelor activităţi 

extraşcolare care sunt ori alese de către părinţi, ori de către copii, precum şi a faptului că se 

conştientizează şi necesitatea existenţei timpului liber.  

 Interpretarea răspunsurilor la ultima întrebare La sfârşitul unei zile se plânge că nu 

i-a ajuns timpul pentru o activitate pe care şi-ar fi dorit-o?, a evidențiat faptul că: 

- 58% dintre copii se plâng uneori că timpul nu le ajunge; 

- 20% se plang de acelasi lucru foarte des, iar; 

- restul niciodată (vezi fig.17) 
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Fig.17.  Factorul “lipsa timpului” pentru activitățile preferate ale copiilor (percepția părinților) 

 

Etapa a II a a cercetării 

3.5.3.Rezultate obținute în etapa experimentală 

 

Această etapă s-a realizat în perioada 20 octombrie-15decembrie 2017. Activitățile 

propuse au fost realizate cu elevii în unele ore de educație civică, de stiințe sau în orele de 

consiliere cu elevii și au fost gândite pe baza rezultetelor obținute în etapa constatativă.  

Pentru a verifica datelor obţinute, în prima parte a cercetării am propus elevilor un 

joc didactic cu tema Timpul care mă ajută să-mi valorific abilităţile şi pasiunile prin care să 

înveţe să-şi coordoneze mai bine timpul şi totodată să observe cât din timpul lor este furat de 

hoţii de timp.  

Pentru a-i ajuta să-și gestioneze cât mai bine timpul le-am propus un plan plecând de 

la ideea lui Patrick Forsyth Planifică, muncește-muncește planifică.. Orice plan trebuie pus pe 

hârtie, revizuit, adus la zi. Pentru realizarea acestei idei am propus următoarele activități: 

1) Copiii vor scrie pe câte o foaie de hârtie orarul fiecărei zile din săptămână (se 

scrie fiecare dintre zilele săptămânii, foaia va fi împărțită pe secțiuni-școala, teme, joacă, iar 

în fiecare secțiune copiii vor desena activitatea pe care o consideră reprezentativă pentru 

activitatea respectivă).  

2) Pentru a fi mai atrași de acest gen de liste, ei le-au decorat cu flori, mașini, 

zâne. Am explicat ca atunci când planifici ceva există listele zilnice care organizează 

activitatea și le oferă ajutor în a nu uita de rezolvarea unor activități.  

3) Care îmi sunt prioritatile? Am aplicat copiilor metoda celor patru cadrane ale 

activităților; importante și urgente, importante și neurgente, neimportante și urgente, 

neimportante și neurgente. Împreună cu ei am realizat lista care cuprindea activități care îi 

priveau pe ei. Astfel, pentru ei ca școlari, importante și urgente sunt efectuarea temelorpentru 

acasa și pregătirea pentru teste, importante și neurgente sunt lecturile suplimentare care au 

termene mai lungi, diferite activități gospodărești, întâlnirea cu prietenii, neimportante și 
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urgente informații de transmis părinților, iar neimportante și neurgente sunt discuțiile lungi la 

telefon cu colegii, facebook-ul, jocul pe calculator, privitul la televizor. 

 Le-am făcut următoarele recomandări: 

- să-și stabilească din timp prioritățile, așa încât cea mai mare parte a 

activităților să se încadreze la importante și neurgente; 

- să calculeze cât mai corect durata fiecărei activități; 

- să înceapă cu rezolvarea problemelor mai dificile, care necesită timp mai mult 

sau concentrare mai multă; 

- să păstreze întotdeauna timp rezervat pentru activitățile neprevăzute; 

- să nu amâne activitățile programate; 

- să-și acorde o pauză intre activități; 

4) Ce mi-ar plăcea să fac dacă aș avea mai mult timp? 

Pornind de la explicația noțiunii de ‚, hoți’’de timp, unul dintre exerciții a constat în 

identificarea activităților cu care se risipește timpul. Discuția liberă cu copiii s-a axat mai mult 

pe efectele negative pe care le pot avea micile întreruperi care survin în timpul efectuării 

temelor, (distragerea atenției, pierderea firului ideilor, teme neîntelese). I-am ghidat în 

realizarea unei liste cu principalele elemente care îi bruiază în special când iși desfășoară 

activitațile de studiu individual și care prelungesc nejustificat timpul alocat temelor. Lista 

arata astfel: 

 

Interni Externi 

fratele/sora Vecinii 

Televizorul Zgomotul 

părinții/bunicii Telefonul 

animalul de companie Prietenii 

anumite jucării Anumite treburi 

anumite gustări  

Tabel nr. 2. Lista factorilor perturbatori (percepția copiilor) 

 

5) Am continuat printr-o activitate menită să observe cât din timpul lor este furat 

de ‚, hoți’’.  

Pentru aceasta am pus la dispoziția copiilor foi și pixuri. Foaia reprezintă timpul care 

se alocă sarcinilor obligatorii dintr-o zi.  

Le-am cerut sa scrie pe foaia primită diverse lucruri pe care le fac zilnic pe lângă 

sarcinile de lucru obligatoriu (ideile vor fi scrise aleatoriu și nu în format linear) 
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După ce fiecare și-a notat ideile, le-am cerut să rupă bucățile de hârtie pe care au 

notat hoții de timp.  

Le-am explicat copiilor că ceea ce rămâne după ce au fost înlăturați toți hoții de timp 

prin rupere este chiar timpul lor real alocat sarcinilor de lucru. Am completat exercițiul cu 

câteva îndrumări care să îi ajute să se apere de hoții de timp: 

- realizează un program de lucru și respectă-l; 

- comunică-le celorlalți membri ai familiei programul tau cu rugămintea de a u fi 

deranjat; 

- servește masa la ora potrivită pentru a fi plin de energie; 

- oprește televizorul și calculatorul în timp ce îți lucrezi temele; 

- lucrează într-un loc dedicat studiului, cu ușa închisă 

Am predat lista ‚,hoților’’de timp la următoarea întâlnire cu părinții, rugându-i, pe cât 

posibil să îi sprijine pe cei mici în înlăturarea acestor hoți ce fragmentează timpul dedicat 

studiului.  

Totodată le-am sugerat să folosească ‚,mapa de birou”, deoarece dezordinea în 

lucrurile personale îi poate conduce la pierderea unui timp prețios atunci când își desfășoară 

activit[țile zilnice, le-am propus, pe lângă recomandările de a-și așeza ordonat carțile și 

caietele, să-și pregatească de seara hainele pentru școala și ghiozdanul. De asemenea le-am 

indicat realizarea unei mape care să îi ajute să grupeze obiectele necesare afectuării temelor 

dupa categoriile: de rezolvat, rezolvate, în curs de rezolvare. Pe trei cartoane colorate de 

format A4 se scriu cele trei acțiuni: 

De rezolvat/În curs de rezolvare/Rezolvate. Cartoanele se așază pe birou, iar pe 

fiecare dintre ele se așază caietele și manualele fiecarei materii, în funcție de etapa în care se 

află: materii cu temele rezolvate, se așază pe cartonul cu titlul „Rezolvat”, cele care sunt în 

curs de rezolvere pe cartonul cu titlul „În curs de rezolvare”, iar cele care sunt încă nelucrate 

se așaza pe cartonul,  ‚,De rezolvat”. In acest fel le va fi mult mai ușor să țin[ evidența a ceea 

ce mai este de lucrat.  

Activitățile din timpul liber 

După cum am spus și mai sus timpul liber folosit eficient poate avea un efect pozitiv 

asupra dezvoltării personalităţii copilului. Timpul liber folosit creativ, distractiv reprezintă 

timpul în care se realizează o plăcere, destindere, relaxare. Așadar, timpul liber al copiilor se 

poate distribui catre lectura, activitați sportive, drumeții, activitați cu alți copii.  

Lectura este modalitatea cea mai eficientă de dezvoltare al limbajului, este o cale de 

acces către valorile culturale și are o importanță deosebită în viața copilului. Pentru a realiza 

alternative de lectură pentru timpul liber m-am folosit de informațiile de la limba și literatura 
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română și am întocmit împreună cu ei o listă de lecturi adecvată vârstei. Pentru a le stârni 

curiozitatea le-am citit un pasaj din ‚,La Medeleni” de Ionel Teodoreanu.  

Am pus accent și pejoc, activitate specifică vârstei. În curtea școlii am practicat 

variante de jocuri pentru exterior în grup cum ar fi: „Țară, țară, vrem ostași!”, „ Rațele și 

vânătorii”, „Țaranul e pe câmp”, volei, hambal etc. Am prezentat și alternative de jocuri 

pentru interior cum ar fi:, „Nu te supăra frate!”, „ Piticot”, „ Table”, „ Șah”,etc.  

Practicarea unui sport reprezintă pe lângă o alternativă foarte bună de petrecere a 

timpului liber și un mod de dezvoltare sănatos al organismului uman și în același timp și un 

mijloc de dezvoltare a personalității, de socializare, de educație. Pentru că anumiți copii din 

clasă mergeau la înot, am profitat de acest lucru și la următorul concurs am mers și le-am 

făcut galerie, urmărind să le stârnesc interesul și celorlalți. Am accentuat rolul sportului în 

dezvoltarea armonioasă a organismului.  

Alături de părinți și cu ajutorul doamnei învațătoare am organizat excursii și drumeții 

scurte prezentând avantajele acestora (relaxare, mișcare, imagini naturale deosebite). Am 

încurajat părinții să petreacă cât mai mult timp alături de copii, desfășurând diverse drumeții, 

practicând diverse jocuri sau activitați sportive care cu siguranță vor conduce catre 

dezvoltarea unui viitor adult sănatos și echilibrat.  

Participând la activitățile propuse , elevii au învățat că este plăcut si util să gestionezi 

timpul, și-au dezvoltat stima de sine și relațiile de grup. Părinții au învățat să identifice 

nevoile copiilor de petrecere a timpului liber în mod util. 

 

Etapa finală a cercetarii(postexperimentală) 

3.5.4.Rezultate obținute în urma aplicării chestionarului doi adresat părinților 

 

În această etapă am aplicat părinților un al doilea chestionar la interval de 1 an 

(anexa 4), pentru a afla care a fost efectul activităților desfășurate în etapa experimentală, 

atunci când părinților le-am prezentat câteva modalități de realizare a unui program pentru 

activitatea zilnică a copiilor. 

Le-am recomandat ca împreună cu cei mici să întocmească astfel de programe pe 

care copiii să le respecte cât mai posibil. 

Pentru întrebarea ,,Ați stabilit copilului dumneavoastră un program zilnic al 

activităților?, 25 dintre părinți au răspuns afirmativ, iar 4 negativ.(vezi fig.18) 
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Fig.18. Stabilirea programului zilnic 

 

Astfel, la întrebarea În ce măsura respectă copilul dumneavoastră programul zilnic 

stabilit  pentru desfășurarea activităților ? a predominat prima variantă de răspuns(în mare 

măsură), așa cum reiese din graficul 19 însă există încă 3 elevi care nu au respectat niciun 

program fiincă nu au unul. Cauza poate fi imposibilitatea părinților de a concepe un astfel de 

program sau slaba preocupare a acestora pentru acest lucru.(fig.19) 

 

 

 

 

 

 

    Fig.19. Respectarea programului zilnic impus copiilor 

 

Timpul liber este distribuit astfel: 

 

a) Într-o zi lucrătoare:                 b) Într-o zi de week-end: 
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Fig. 20. Timpul liber într-o zi lucrătoare         Fig.21. Timpul liber într-o zi de week-end 

Se remarcă procentul scăzut al numărului de ore alocat în week-end televizorului, 

crescând procentul care reprezintă orele de joacă și cel al activităților diverse. Timpul alocat 

calculatorului rămâne neschimbat atât într-o zi lucrătoar cât și într-o zi de week-end. 

Analizând rezultatele la întrebarea Câte ore petrece zilnic cu familia? Am constatat 

că rezultatele obținute pentru o zi lucrătoare sunt constante, am observat o ușoară mărire a 

numărului celor care au răspuns ca timpul petrecut de copil cu familia este de 4-5 ore într-o zi 

de week-end.(vezi figurile 24 și 25) 

  

a)  într-o zi lucrătoare                          b) într-o zi de week-end 

 

                Fig.22. Ore petrecute cu familia într-o zi lucrătoare       Fig. 23. Ore petrecute cu familia în week-end 

 

La întrebarea Desfășoară activitați pentru plăcerea personală(sport, dans, 

instrumente muzicale, lecturarea carților preferate)?, din analiza răspunsurilor se poate 

constata că 64% dintre elevi practică aceste activități, iar restul de 36% încă nu.(vezi fig.24) 
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Fig.24. Distribuirea timpului pentru activitați preferate 

Intervalul orar în care elevii aleg să-și efectueze temele, așa cum reiese din 

răspunsurile părinților este reprezentat în figura de mai jos. (fig.25) 

 

 

Fig.25. Efectuarea temelor 

 

La întrebareaÎn ce măsură activitatea dedicată rezolvarii temelor este perturbată în 

vreun fel? Datele înregistrate au arătat că pentru 7 elevi activitatea dedicată rezolvării temelor 

este perturbată în mare măsură, pentru 10 elevi în mică măsură, iar pentru 12 elevi, deloc. 

(vezi fig.26) 

 

 

 

 

 

 

Fig.26. Perturbarea activităților de efectuare a temelor 
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Datele cercetării au evidențiat un consum mare din timpul liber al copiilor pentru 

vizionarea de filme, programe TV (mai mult sau mai puțin adecvate vârstei), telefon sau 

tabletă.  În zilele de la sfârșitul săptamânii, când crește bugetul de timp liber, crește și media 

orelor alocate privitului la televizor sau joaca pe telefon/tabletă. Un motiv ar putea fi și 

nivelul scăzut de control din partea părinților (unii fiind ocupați cu diverse probleme casnice 

sau de serviciu). 

Tot din datele investigației am remarcat că lectura ocupă un loc secundar între 

activitățile de petrecere a timpului liber. 

Datele referitoare la timpul liber prin activități sportive evidențiază o preocupare 

scăzută. Mediul de rezistență limitează accesul la activitățile sportive, organizate sub 

îndrumarea unui profesor, în cadrul cluburilor sportive, însă ar trebui să fie favorabil mișcării , 

jocurilor clasice, mai ales la sfârșitul saptamânii. 
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3.5.5. STUDIU DE CAZ 

 

Subiectul: L.I. 

Varsta: 9 ani 

Clasa a III a 

 

PREZENTAREA CAZULUI 

Din conversația cu învățătoarea am aflatcă in mod frecvent acest băiețel întârzie 

dimineața  la cursuri. Elevul face parete dintr-o familie formată din mama, tata și doi copii. 

Membrii familiei locuiesc împreună cu bunicii din partea tatălui. Tatal lucrează într-un șantier 

de construcții. Mama este plecată de acasă de 3 ani, iar vizitele ei sunt o dată la șase luni. 

Familia mai are în grijă un baiat de 17 ani care nu mai merge la școală.  

Problema principală a băiatului este ca tata pleacă dimineața la muncă, iar el este 

nevoit să se pregătească singur pentru a ajunge la școală, motivând de cele mai multe ori că 

 s-a trezit târziu.  

De asemenea, multe dintre teme sunt incomplete sau nerealizate, iar în unele zile 

ghiozdanul nu este pregătit conform orelor de curs. Din discuțiile cu el am dedus că pe 

parcursul unei zile de școală, profitând de lipsa supravegherii din partea părinților,  își pierde 

timpul fie uitându-se la televizor, fie în fața blocului cu alți copii, amânând temele până seara 

târziucând este prea obosit să le mai facă. Totodată, fiind obosit, nu-și pregătește ghiozdanul 

de seara și nici hainele pentru a doua zi, iar dimineața risipește mult timp cu aceste 

activități.(aceste activitați facându-se în fața televizorului deschis pe canalele preferate).  

CAUZE ALE COMPORTAMENTULUI INDEZIRABIL 

a) Familiale 

- lipsa unui regim zilnic de activitate și de odihnă organizat și respectat în 

familie; 

- lipsa unei gestionări a timpului de catre elev; 

- dezinteresul părinților fața de școală, considerând că singura lor 

responsabilitate este să trimita copilul la școală chiar dacă ajunge după ora de începere a 

cursurilor. 
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b) Școlare 

 - lipsa abilitații de a lucra în clasă; 

- rezultatele mediocre la învățatură care îl fac să-și piardă stima de sine, 

neîncrederea si neputința în forțele proprii, toate acestea accentuând sentimentul insuccesului.  

MODALITĂȚI DE INTERVENȚIE. RECOMANDĂRI 

- discuții învațătoare-părinți; 

- discuții învățatoare-elev; 

- întocmirea unui program zilnic de activitate pentru stabilirea intereselor 

elevului, a preocuparilor pozitive ale acestuia 

DIAGNOZĂ ȘI PROGNOZĂ 

Colectarea informațiilor s-a realizat prin: 

1. vizita la omiciliul copilului și dialogul cu bunica acestuia; 

2. discuții cu învațătoarea; 

3. analiza produselor activității: caiete, fișe, lucrari; 

4.  observarea comportamentului școlar 

CONCLUZIILE INTERVENȚIEI 

Părinții nu au fost interesați și nu s-au implicat în remedierea deficiențelor 

subiectului. Am reușit să-i câștig încrederea și să-l fac să colaboreze cu mine pentru a înțelege 

cât este de important să știi să-ți gestionezi timpul. Datele au evidențiat un consum mare din 

timpul liber al copilului pentru vizionarea de filme, unele neadecvate vârstei. În zilele de la 

sfârșitul saptamânii crește bugetul de timpliber, crește și media orelor alocate televizorului. 

După cum am văzut mai sus un motiv ar putea fi și nivelul scăzut de control din partea 

parinților, unii fiind plecați la serviciu de dimineața până seara sau mai rau, în strainătate.  

Tot din aceste investigații am aflat că lectura ocupă un loc secund între activitățile de 

petrecere a timpului liber.  

Datele referitoare la petrecerea timpui liber prin activități sportive evidențiază o 

activitate scazută, singura mișcare fiind joaca în fața blocului în defavoarea activităților sub 

îndrumarea unui profesor, în cadrul cluburilor sportive mai ales la sfârșitul săptămânii. 

Interesant este faptul că acum, la un interval de un an, în urma discuției cu 

învățătoarea,  am concluzionat că este îmbucurător faptul că elevul s-a adaptat în mare parte la 

programul școlar, întârzie uneori, dar realizează motivul și face eforturi pentru a elimina 

cauza. Mi-am propus să pot să-l ajut să înțeleagă că succesul lui în viitor depinde de 

importanța gestionării timpului și fregventarea școlii cu regularitate. 
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3.6. CONCLUZIILE CERCETĂRII 

 

Am pornit în realizarea acestei cercetari prin aplicarea unor chestionare atât copiilor 

cât și părinților. Chestionarul cu părinții mi-a permis sa-mi fac o idee despre felul în care 

membrii familiei se implică în impelementarea unui program de utilizare eficientă a timpului. 

Analizând datele colectate în cele două etape ale cercetarii(constatativă și finală), am 

constatat următoarele: 

• Înțelegând utilitatea existenței unui program bine stabilit și controlat de părinți, 

70% au optat pentru acesta pe care copiii îl respectă atât cât este posibil, exceptând situațiile 

neprevazute. Unii părinți au mărturisit că mai au unele probleme în a verifica felul în care este 

respectat de copii în absența lor, dar nu vor renunța să-l modeleze 

• Comparând datele referitoare la distribuirea timpului liber se observă că timpul 

alocat televizorului și calculatorului s-a redus, aflându-se în creștere timpul alocat jocului. S-a 

mărit numărul elevilor care practică un sport în timpul liber, dar și al celor care citesc lecturi 

îndrăgite de ei. 

• În urma discuțiilor purtate cu ei, elevii și părinții au înțeles că este în 

defavoarea copiilor efectuarea temelor la ore târzii. Astfel, 50% dintre copii își efectuează 

temele până la ora 17(față de cei 42% din etapa constatativă ), 26% le efectuează în intervalul 

16-19(față de 27%), iar după ora 19 doar 24% față de 31%. Este posibil ca unii dintre elevi să 

fie dependenți de ajutorul parinților și amână rezolvarea temelor până când aceștia le pot 

acorda ajutorul. 

• Elevul care a fost subiectul cazului nu mai întârzie în mare parte dimineața, 

înțelegând cauza întârzierii, el nu își mai face dimineața toaleta cu televizorul aprins, 

încadrându-se în timp.  

Ipotezele  de la care am plecat, au fost verificate deplin; se observă că este necesar ca 

școlarul sa fie familiarizat cu tehnici si instrumente de gestionare a timpului pentru a se creea 

premizele utilizarii eficiente a timpului din perspectiva distribuirii acestuia către activitați 

utile care să-i permită o creștere și o dezvoltare armonioasă. Părinții au învatat să identifice 

nevoile copiilor de petrecere a timpului liber în mod util.  

Participând la activitățile propuse, elevii au învățat că este plăcut și util să gestionezi 

timpul. Părinții au învățat să identifice nevoile copiilor de petrecere a timpului liber în mod 

util. 

Comparând rezultatele chestionarelor și analizând comentariile făcute de părinți la 

finalul activității am demonstrat că ipotezele de la care am plecat sunt adevărate. 
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CONCLUZII FINALE 

 

Feedback-ul dat de cercetarea arată necesitatea unei formări la copii a deprinderii de 

a-şi planifica activităţile zilnice pentru a obţine în mod cert rezultatele dorite indiferent de 

domeniul de activitate.  

 Ca urmare a studiului efectuat se trage concluzia că este foarte important ca adultul 

să-şi facă simţită prezenţa mereu alături de copil, să-l însoţească şi să-l susţină în drumul său 

formative şi printer toate celelalte abilităţi de acumulat este foarte important să-l ajute şi să-l 

înveţe să-şi organizeze eficient timpul. Acest lucru ar trebui să devină o a doua natură a 

copilului întrucât în acest mod drumul spre devenire, spre atingerea scopurilor și ţelurilor va fi 

facilizat.  

 Trăim într-o societate axată pe achiziţie şi individualizare. O societate în care 

primordial este pentru individ acapararea locurilor de top uitând uneori sau chiar eliminând 

adevăratele valori. Acest lucru nu poate fi dobândit decât prin studiu, educaţie, învăţare, motiv 

pentru care majoritatea părinţilor concentrează cea mai mare a timpului copilului pe învăţare, 

pe şcoală. În spatele acestei manifestări poate sta dorinţa ascunsă ca cel mic să atingă nivelele 

pe care adultul nu le-a atins, sau poate fi rezultatul faptului că, acaparat de propria muncă, 

adultul lasă în grija şcolii sarcina creşterii şi educării acestuia.  

 Indiferent de motive rezultatul este evident. După cum demonstrează şi studiul de 

faţă 44% din timpul său, copilul îl petrece la şcoală ca mai apoi a ltă mare parte să fie dedicată 

tot activităţilor de educare şi dezvoltare personală.  

 De aici derivă şi rezultatul cu privire la timpul petrecut cu familia, un rezultat 

îngrijorător după cum arată cercetarea întrucât aproximativ două treimi din subiecţii 

chestionaţi au indicat că petrec un număr de ore extrem de redus în compania familiei. Să fie 

acesta unul dintre motivele ce duce pe termen lung la devalorizarea noţiunii de căsătorie, 

integrare familiară? Se prea poate. Şi se mai poate ca de aici să derive individualismul 

caracteristic vremurilor precum şi scăderea valorilor spirituale, umane. Se promovează în 

schimb empatia, paradoxal într-o societate care a uitat de importanţa celulei sociale: familia.  

 În schimb sub influenţa tehnologizării în coninuu progres se remarcă o alocare 

considerabilă a timpului petrecerii în faţa calculatorului. Am devenit atât de tehnologizaţi 

încât relaţiile umane au ajuns să fie studiate din prisma relaţieii omului cu calculatorul. Este 

adecvat ca studiul interacţiunii om – maşinăsă dezvolte o mai mare complexitate în 

interacţiunea omului cu omul ne spune Shane Pinter în prefaţa cărţii sale. (2008) 

 Înlănţuirea se continuă. Petrecând cea mai mare parte a timpului la şcoală, apoi în 

faţa calculatorului copiii ajung să se plângă de lipsa timpului liber. Este de fapt timpul când 
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descoperă cu adevărat că trăiesc, când simt experienţa reală prin interacţiunea cu prietenii şi 

cu mediul înconjurător. Este timpul liber în care devin liberi să se manifeste, să exploreze, să 

pună în practică cele aflate, învăţate şi să descopere alte lucruri noi. Este timpul în care 

capacităţile sale psihosociale se definesc, se conturează şi se întăresc.  

 De aici nevoia de organizare eficientă, de programare adecvată, de etapizare a 

activităţilor zilnice şi de prioritizare a acestora, într-un cuvânt folosire a unui program zilnic şi 

de aplicare a metodelor pentru folosirea eficientă a timpului. Îmbucurător este faptul că 

majoritatea părinţilor văd necesitatea aplicării acestuia şi orientează copilul spre deprinderi de 

alcătuire şi respectare a unui asemenea program.  

 În urma studiului de faţă şi a intervievării directe a copiilor sub forma discuţiei 

libere s-a concluzionat că pot exista diverse metode de eficacizare a timpului liber al 

copilului. Acestea pot fi gasite şi aplicate direct de către elev sau pot fi sugerate de catre 

cadrul didactic sau familie, cu sublinierea faptului că această perioadă include activităţi 

neobligatorii.  

 Considerăm că cele mai semnificative metode sunt: 

- Stabilirea, în primul rând, a programului zilnic pentru a obţine timpul liber nu 

numai dorit, ci şi necesar; 

- Sugerarea activităţilor de către părinţi prin îndreptarea atenţiei către activităţile 

sociale care duc la dezvoltarea capacităţilor psihorelaţionale, interumane; 

- Sugerarea activităţilor în aer liber pentru dezvoltarea fizică armonioasă şi 

sănătoasă; 

- Grupuri de părinţi pot propune achiziţionarea de bilete la diferite spectacole 

pentru grupuri de copii; 

- Părinţii pot susţine activităţile alese de copii prin punerea la dispoziţie a 

mijloacelor necesare (în cazul mijloacelor materiale precum şi a celor cu o situaţie materială 

scăzută, susţinerea se poate face prin contribuţia celorlalţi membrii ai grupului); 

- Cadrul didactic poate alimenta curiozitatea copilului sugerând locuri şi moduri 

de cercetare personală în timpul liber pentru găsirea răspunsurilor la întrebările formulate de 

acesta în diferite domenii; 

- Cadrul didactic poate organiza programe cu părinţii în care să sugereze 

activităţi de eficientizare a timpului liber; 

Managementul timpului este de multe ori abilitatea care face diferența între succes și 

insucces. Este deosebit de important sa-i ajutăm pe copii cum sa-și organizeze eficient timpul, 

pentru a le asigura succesul, la început în viața școlară, iar mai târziu în viața de adult. 
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Lucrarea se adresează tuturor profesorilor, studenților, părinților și elevilor, cu 

deosebire acelora cu preocupări si interese în zona educației și constitue, atât prin prezentările 

teoretice dar mai ales prin aplicațiile realizate un suport de studiu pentru aceștia. 

Ne dorim ca acest studiu să constituie atât pentru tinerii studenți, actualii profesori, 

dar și părinți un imbold cu privire la misiunea lor educativă orientată către utilizarea eficientă 

a timpului. 
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Recomandări de petrecere a timpului liber cu familia: 

 

Cumpară cărți potrivite pentru vârsta copilului tău și citește-i în fiecare seară câte 

puțin. 

Vizionează filme vechi în familie. Le poți forma o cultură generală copiilor prin 

vizionarea unor filme vechi. Există multe filme de epocă potrivite pentru copii, care le pot 

capta atenția. 

Îndeplinește o dorință unui membru al familiei. În orice familie există cineva care își 

dorește să facă ceva sau să meargă undeva cu cei dragi. Poate copilul tău vrea să-l duci să 

călărească sau poate visează să petreceți un weekend cu cortul pe munte. 

Mergi cu familia la o activitate de voluntariat. Învață-ți copilul să-i ajute pe alții 

printr-un exemplu personal. Există organizații caritabile care au întotdeauna nevoie de o mână 

de ajutor. Rezervă-ți câteva ore pentru a merge cu familia. Fiecare poate ajuta într-un fel sau 

altul și, împreună, satisfacția va fi mai mare. 

Programează o seară de jocuri. Împarte familia în două echipe și petreceți împreună o 

seară dedicată jocurilor. Pot fi jocuri sportive sau în aer liber. Important este să interacționați 

și să vă distrați împreună. Copiii se joacă adesea cu prietenii și străinii, însă au parte mai rar 

de un astfel de eveniment organizat chiar în sânul familiei. O seară de jocuri îi învață pe copii 

să respecte regulile jocului și să-și asume înfrângerile sau să se bucure de o victorie cinstită. 

Vizitarea muzeelor, a caselor memoriale și a galeriilor de artă reprezintă o activitate 

interesantă, culturală și aproape gratuită. 

Alături de citit sau scrierea creativă, ținerea unui jurnal reprezintă o altă activitate pe 

care o puteți practica gratuit în timpul liber. Puteți scrie într-o agendă, pe un caiet vechi sau 

chiar și pe calculatorul personal, important fiind să vă exprimați sentimentele într-un mod 

inedit. 

Pictura reprezintă o altă activitate de timp liber pe care o puteți practica aproape 

gratuit. Investiția în câteva acuarele de bună calitate este de durată iar dumneavoastră vă veți 

bucura de fiecare dată când veți avea inspirație de șansa de a va exprima sentimentele într-un 

mod inedit. 

Învațați o limbă straină! Cunoașterea uneia sau mai a multor limbi străine este un 

avantaj pentru oricine și, indiferent de vârstă, această activitate este foarte benefică. Nu 

trebuie să vă inscrieți la cursuri de specialitate deoarece puteți găsi numeroase cursuri gratuite 

pe internet. 
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Bucătăriți împreună cu copilul – copiii adoră să se joace cu ustensilele din bucătărie 

când sunt mici iar când cresc devin interesați să facă forme din aluat, să-și pună făina pe față, 

să amestece în castronul cu ciocolată. 

Plantați ceva în grădină: un copăcel, o floare, legume, castraveți, roșii, ceapă, salată, 

dovlecei și căpșuni. Sarcina copilului este să ude plantele și mama să le curețe de ierburi 

uscate și insecte. 
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ANEXE 
 

ANEXA 1 
 

CHESTIONAR 

Managementul timpului 

       

Acest chestionar îşi propune să identifice modul în care copiii de vârstă şcolară mică 

ştiu să-şi planifice timpul atât pentru studiu cât şi pentru relaxare şi joacă.  

El se aplică elevilor din clasa a IV-a A, Şcoala ………și elevilor de la …………. 

Părerile voastre sunt foarte importante pentru noi, cadrele didactice, de aceea sunteţi invitaţi 

să vi le exprimaţi.  

Chestionarele sunt anonime, iar datele rămân confidenţiale.  

Vă mulţumim pentru participare şi vă rugăm să răspundeţi la toate înterbările din 

chestionar.  

 

1. Care este ora la care te trezeşti, de obicei? 

_______________________________________________________________ 

2. Câte ore stai la şcoală? 

______________________________________________________________ 

3. În cât timp îţi pregăteşti lecţiile pentru a doua zi? 

_______________________________________________________________ 

4. Faci pregătire la vreun obiect de studiu? Daca da, câte ore pe săptămână? 

_______________________________________________________________ 

5. Câte ore petreci zilnic în faţa calculatorului, (telefonului, tabletei)? În ce scop 

utilizezi calculatorul? 

_______________________________________________________________ 

6. Câte ore priveşti, zilnic, la TV? 

 a)  la desene animate: _________ 

b) la emisiuni de divertisment: _________ 

 c) la documentare şi/sau ştiri:__________ 

7. Câte ore petreci, zilnic, în aer liber? 

_______________________________________________________________ 

8. Câte ore petreci pe drum la/de la şcoală? 

_______________________________________________________________ 
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9. Mergi des la evenimente culturale (teatru, filarmonică, expoziţii, muzee)? Daca 

da, câte ore pe săptămână? 

________________________________________________________________ 

10. a) Câte ore petreci zilnic, cu familia (timp efectiv, interactiv)? 

 _______________________________________________________________ 

 b) Câte ore ai vrea să petreci cu familia? 

 _______________________________________________________________  

11. Obişnuieşti să iţi ajuţi părinţii la treabă? Dacă da, precizează activităţile 

(activităţi casnice, angajare) şi câte ore săptămânal? 

_______________________________________________________________ 

12. În cursul unei zile desfăşori şi activităţi extraşcolare? Daca da, menţionează-le 

şi câte ore pe zi? 

_________________________________________________________________ 

13. a) Zilnic, câte ore te joci singur (ă)?________________________________ 

 b) Zilnic, câte ore te joci cu alţi copii?______________________________ 

14. Obinuieşti să dormi în timpul zilei? Daca da, câte ore? 

__________________________________________________________________ 

15. Se întamplă, în cursul unei săptămâni să nu îţi ajungă timpul? Dacă da, de câte 

ori pe săptămană? 

___________________________________________________________________ 

16. Cât timp foloseşti pentru igiena personală? 

___________________________________________________________________ 

17. Citeşti şi în timpul liber? Dacă da, câte ore pe săptămână? 

___________________________________________________________________ 

18. a) Câte ore ai vrea să stai zilnic la şcoală?  

  __________________________________________________________________________ 

 b) Câte ore ai vrea să dureze pregătirea zilnică a temelor?______________________ 

 

19. La ce obiecte de învăţământ te plictiseşti? 

____________________________________________________________________ 

20. La ce oră te culci? 

____________________________________________________________________ 

Completaţi: 

 Ai. . . . . . . . . ani.  Eşti fată  băiat  

 Ai …. fraţi/surori. 
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ANEXA 2 

CHESTIONAR  PĂRINȚI (I) 

 

1) Cum caracterizați relația dintre dvs. și copilul dumneavoastră?  

a) o relație caldă, de prietenie; 

b) o relație autoritară, pentru că nu ascultă; 

c) indulgență din partea părințior; 

d) o relație rece, nu discutăm; 

 e) îl lăsăm să facă ce vrea, oricum nu-l putem ajuta la pregătirea lecțiilor.  

 

2) Vă întrebați în fiecare zi copilul despre ce s-a întâmplat la școală? 

a) întotdeauna; 

b) de cele mai multe ori; 

c) rareori; 

d) niciodată. 

 

3)  Respectați părerile și urmați sfaturile doamnei învățătoare? 

a)  întotdeauna; 

b) de cele mai multe ori; 

c)  rareori; 

d) niciodată. 

 

4)  Cum considereati colaborarea dvs. cu școala? 

a)  foarte bună; 

b) bună; 

c) satisfăcătoare; 

d) nesatifăcătoare. 

 

5) Considerați că este necesar pentru copilul dumneavoastră să aibă un program 

organizat după care să își desfășoare activitatea zilnică? 

a) da; 

b) nu;. 

c) probabil. 
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6) La sfârșitul unei zile se plânge că nu i-a ajuns timpul pentru o activitate pe care 

și-ar fi dorit-o? 

a) foarte des; 

b) uneori; 

c) niciodată; 

 

7) Cum păstrați legătura cu învățătoarea copilului? 

a) prin participarea le ședințe; 

b) telefonic; 

c) prin întâlniri propuse de învățătoare; 

d) nu păstrez legătura. 

 

8) Considerați că acordați timp suficient și atenție suficientă problemelor școlare 

ale copilului? 

a) da;  

b) nu; 

 

9) Din ce motiv acordați prea puțin timp problemelor școlare ale copilului dvs? 

 a) nu știu să-l ajut la lecții; 

 b) sunt ocupat cu alte treburi; 

c) suntem plecați la serviciu; 

 d) copilul nu acceptă ajutorul nostru; 

e) consider că trebuie să-și rezolve singur toate problemele; 

 

10) În ce măsură considerați climatul existent în familia dvs. ca fiind un climat 

călduros, armonios?ʼʼ. 

a) în foarte mare măsură un climat căduros, armonios; 

b)  într-o mare măsură climatul din propria familie este armonios;  

c)  armonios într-o oarecare măsură;  

d) într-o mică măsură  există o atmosferă plină de căldură și armonie;  

e) în foarte mică măsură, climatul este armonios.  
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11) Câte ore petreceți zilnic cu familia(timp efectiv, interactiv)? 

 a) mai mult de trei ore; 

 b) 1-3 ore; 

 c) sub o oră 

 

12) Cât timp alocă într-o zi pentru efectuarea temelor? 

 a) mai mult de trei ore; 

 b) 1-3 ore; 

c) sub o oră 

 

13) În ce moment al zilei își rezolvă, de obicei, temele? 

a) între orele 14 și 17; 

b) între orele 16 și 19; 

c) seara, după ora 19; 

 

14)  În ce măsură activitatea dedicate rezolvarii temelor este perturbată în vreun 

fel? 

a) în mare măsură; 

b) în mică masură; 

c) deloc. 

 

15) Care din următorii factori conduc un elev către insucces școlar? 

a) familiali (familie dezorganizată, certuri/violență); 

b) timp insuficient alocat copilului; 

c) școlari. 

 

16) Considerați că este necesar pentru copiluldumneavoastră să aibă un program 

organiza după care să iși desfașoareactivitatea zilnică? 

a) da; 

b) nu; 

c) probabil. 

 

17) La sfârșitul unei zile se plânge că nu i-a ajuns timpul pentru o activitate pe care 

și-ar fi dorit-o? 

a)  foarte des; 

b)  uneori; 

c)  niciodată. 
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ANEXA 3 

 

CHESTIONAR PARINȚI(II) 

 

1) Ați stabilit copilului dumneavoastră un program zilnic al activităților? 

a) da...; 

b) nu... 

 

2) În ce măsură respectă copilul dumneavoastră programul zilnic stabilit pentru 

desfășurarea activităților? 

a)  în mare măsură; 

b)  în mică măsură; 

c)  deloc. 

 

3) Cât timp petrece zilnic la televizor? 

Luni-Vineri Sâmbătă-Duminică 

  

 

4) Cât timp petrece zilnic la calculator/telefon? 

Luni-Vineri Sâmbătă-Duminică 

  

 

5) Cât timp petrece zilnic jucându-se (cu alți copii, singur)? 

Luni-Vineri Sâmbătă-Duminică 

  

 

6) Cât timp petrece zilnic cu familia într-o zi lucrătoare și într-o zi de week-end? 

(timp efectiv, interactiv)? 

a) mai mult de trei ore; 

b)  1-3 ore; 

c)  mai puțin de o oră. 
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7) Desfășoară activități pentru plăcerea personală (sport, dans, instrument 

muzical,lecturarea cărților preferate)? Dacă răspunsul este da, precizați în ce zi a saptămânii 

se întâmplă și cât timp alocă? 

a) da; 

b) nu. 

 

8) În ce moment al zilei își rezolvă, de obicei, temele? 

a) între orele 14 și 17; 

b) între orele 16 și 18; 

c) seara, după ora 19. 

 

9) Activitatea dedicată rezolvării temelor este perturbată în vreun fel? Dacă da, în 

ce măsură? 

a) în mare măsură; 

b) în mică masură; 

c) deloc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


