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Abstract. Time is one of the most precious resources that humanity has-human experience is
framed by time. Despite this, the 20th Century, also called the "Century of the Viper," highlights many
situations when time is considered a result of "compression capacity." People began to value efficient work,
but this value changed and challenged the human standard for quality of life. Consequently, in specific
domains, time became a necessity. According to the historical approach, the human perception of time suffers
changes throughout history. The changes are generated by a variety of reasons and influences. During the
20th Century, the concurrent realties of reformed concepts of hope and an acceleration of work rhythm and
expectations generated a new perception of time. Therefore, it becomes more and more obvious today that
time is a resource that must be used responsibly and controlled, even in the education sphere.
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Repere definitorii ale timpului
Dacã intenţionãm sã oferim o definiţie a timpului, considerãm cã
definiţiile ce urmeazã acoperã atât zona ştiinţificã, cât şi cea artisticã şi filosoficã.
Astfel, definim timpul în variate moduri, în funcţie de ceea ce ne propunem sã
scoatem în evidenţã.
o Timpul schimbã florile câmpului, dar nu poate schimba strãlucirea aurului din
adâncuri. Nicolae Iorga
o Timpul este prea lent pentru cei care aşteaptã, prea iute pentru cei care se tem, prea
lung pentru cei care se plâng, prea scurt pentru cei care sãrbãtoresc, dar, pentru cei ce iubesc,
timpul este o eternitate. William Shakespeare
o Oricare ar fi durata timpului, ştiinţa întrebuinţãrii lui îl va face lung. Scott
Adams
o A alege momentul înseamnã a câştiga timp. Francis Bacon
o Cei care îşi întrebuinteazã rãu timpul sunt cei dintâi care se plâng de scurtimea
lui. Jean de la Bruyere
o Timpul e moarte, spaţiul e luptã şi mişcarea e suferinţã. Mihai Eminescu
o Cand ai aceeaşi viteza cu el, nu observi cand trece timpul. Vasile Ghica
o Cum îţi petreci timpul este mai important decât modul în care îţi cheltui banii.
Greşelile financiare pot fi corectate, însã timpul trece pentru totdeauna. David Norris
o Felul cum întrebuinţãm timpul liber ne trãdeaza caracterul. Gaius Plinius
Secundus
o O parte din timp ne este rapitã, alta ne este sustrasã, alta se scurge. Dar cea mai
urâtã pierdere este aceea datoritã neglijenţei. Seneca
o Zilele sunt egale pentru un ceasornic, dar nu pentru un om. Marcel Proust
o Timpul existã pentru ca lucrurile sã nu se întâmple în acelaşi timp. Albert
Einstein
În mod tradiţional, timpul e vãzut ca fiind acţiunea mãsurãrii distanţei
dintre evenimente. El e compus din trecut, prezent şi viitor. Trecutul e considerat
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ca fiind ceva deja întâmplat şi nu poate fi schimbat. Viitorul, în schimb, e
considerat ca fiind disponibil unei multitudini de posibilitãţi. Oamenii mãsoara
timpul folosind multe unitãţi, unele bazate pe evenimente reale (rotaţia Pãmântului,
în jurul Soarelui), altele sunt arbitrare.
Literatura de specialitate consemneazã o distincţie clarã între ceea ce
denumim timp formal şi timp informal. Dacã timpul formal este mai degrabã legat de
ideea de timp astronomic, de timp calendaristic, conceptul de timp informal este
timpul perceput, timpul resimţit şi care se aflã sub directa influenţã a contextului
sau a evenimenteleor care au loc în asociere cu timpul fizic.
Caracteristicile timpului ca valoare, pot fi rezumate astfel:
 Este un bun rar, limitat;
 Nu poate fi acumulat, pus deoparte;
 Nu poate fi cumparat sau transmis de la un om la altul;
 Nu poate fi extins;
 Consumarea sa este irevocabilã;
 Reprezintã, pentru fiinţa umanã, viaţa însãşi.1
Managementul timpului reprezintã un set de norme, valori, principii şi
bune practici, care, în manierã conjugatã, contribuie la dezvoltarea abilitãţilor de
organizare temporalã a activitãţilor ce ne revin, astfel încât sã putem contribui la
înbunãtãţirea calitãţii vieţii noastre şi a celor din jur. O corectã manageriere a
timpului trece dincolo de simpla abilitate a subiectului de a rezolva foarte multe
sarcini într-un timp foarte scurt şi se axeazã cu pãrecãdere pe selectarea din
numeroasele activitãţi pe cele considerate prioritare şi, mai ales, importante.2
Unul dintre cele mai importante principii ale managementului timpului
este planificarea activitãţilor. Deoarece nu vom avea niciodata suficient timp sã
facem tot ceea ce ne dorim, tot ceea ce putem face este sã stabilim ferm prioritãţile,
astfel încât sã acordãm mai mult timp activitãţilor importante. Managementul
timpului constã tocmai în organizarea activitãţilor şi prioritizarea lor astfel încât sã
reuşim sã ne îndeplinim atribuţiile cele mai importante şi abia apoi, dacã mai
ramane timp, sã ne ocupãm de celelalte activitãţi, poate mai puţin importante.
Rezultatele obţinute de orice persoanã, în orice domeniu de activitate,
depind semnificativ de utilizarea timpului. De altfel, modul de gestionare şi de
utilizare a timpului influenţeazã atât rezultatele propriei activitãţi, cât şi pe cele ale
celorlalţi membri ai organizaţiei în ansamblul sãu, conferindu-i o importanţã mai
mare.3
Cu toate cã cele dintâi orizonturi temporale ale celor mici sunt creionate
de cãtre familie şi cã aici este locul în care copilul este familiarizat cu importanţa lui,
şcoala este locul în care timpul este supus atenţiei elevului, în varianta lui
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structuratã şi corelatã cu specificul activitãţilor de instruire de peste zi pe care
trebuie sã le ducã la bun sfârşit.
Ceea ce trebuie sã avem în vedere este faptul cã timpul nu poate fi
niciodatã controlat în mod direct. El nu reprezintã altceva decât un tip aparte de
resursã: aflatã prea puţin sub controlul nostru (nu îl putem încetini sau accelera), nu
poate fi stocat şi, de semenea, nu poate fi transferat. Şi, tocmai pentru cã nu putem
controla timpul în mod direct, ne îndreptãm atenţia înspre gestionarea activitãţilor,
pentru cã activitãţile sunt cele care utilizeazã timp şi tot ele sunt cele care pot fi de
fapt eficientizate.4
Ca resursã pedagogicã, timpul şcolar trebuie descoperit şi preceput ca un
factor de sprijin, atunci cand este judicios folosit sau, din contra, un element
perturbator major, atunci cand nu îl tratãm cum se cuvine. Dintre legile gestionãrii
timpului amintim:
 activitãţile fracţionate excesiv, conduc la instalarea senzaţiei cã
executarea lor dureazã mai mult timp;
 nivelul crescut de interes implicat în rezolvarea unei sarcini conduce
la aprecierea timpului alocat sarcinii respective ca fiind mai scurt;
 momentele de aşteptare inserate în cadrul rezolvãrii unei sarcini
sunt percepute ca fiind cronofage;
Oricare ar fi spaţiul destinat activitãţilor cu specific instructiv-educativ sau
ludic, principiul dupã care se ghideazã organizarea lui este eficienţa. Valenţele
organizãrii eficiente a spaţiului sunt multiple, pornind de la economisirea de timp,
pâna la punerea la dispoziţia şcolarilor a materialelor necesare şi instruirea acestora
cu privire la modul de utilizare a lor. Materialele didactice aflate la îndemâna
copiilor sporesc abilitãţile de sistematizare şi de manifestare a opţiunilor, în funcţie
de nevoile imediate sau de tipul de sarcinã ce urmeazã a fi dusã la îndeplinire.
Criteriile pe care trebuie sã le îndeplineascã un astfel de spaţiu sunt:
 categorizarea materialelor în funcţie de tipul de activitãţi în care pot fi
utilizate (materiale de construcţie, materiale destinate abilitãţilor manuale, materiale
destinate activitãţilor muzicale, cãrţi pentru copii etc);
 pãstrarea permanentã a locurilor destinate anumitor materiale, pentru a
facilita accesul rapid al şcolarilor la acestea;
 organizarea spaţiilor la nivelul de acces al copilului, ca sã nu aibã nevoie
de ajutorul adultului pentru a ajunge la acestea;
 crearea unei rutine clare în ceea ce priveşte utilizarea materialelor dorite
şi returnarea lor în locul destinat;
Toate aceste cerinţe derivã din necesitatea dezvoltãrii la şcolarul mic a
unui mod cât mai economicos din punct de vedere al timpului de rezolvare a
sarcinilor şi, totodatã, de învãţare. Beneficiile multiple ale unei astfel de abordãri se
vor concretiza în formarea unor abilitãţi de manageriere a timpului, care se vor
rãsfrânge, ulterior şi asupra calitãţii sale de şcolar mare sau asupra viitoarei cariere.5
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Concluzii
Formarea abilitãţilor de organizare a timpului, dobândite într-un cadru
instituţionalizat, cu sprijinul cadrului didactic vor putea fi valorificate cu succes şi în
cadrul familiei. Pornind de la simple exerciţii de stabilire a unui program şi de a
prioritiza acţiunile ce urmeazã sã fie desfãşurate, vom evita momentele de amânare
a unor sarcini ce îi revin şcolarului mic şi despre care acesta afirmã cã "le va
îndeplini mai târziu, nu ştie cum sã procedeze” etc. Aceste acţiuni, precum şi
stabilirea riguroasã a unui plan nu trebuie sã acapareze întreaga activitate a
şcolarului, fie desfãşuratã în şcoalã, fie în familie. Vor exista şi momente ce nu
necesitã organizare sau care nu se preteazã la o astfel de abordare. Se impune cu
necesitate a se pãstra o pondere echilibratã între aspectele organizaţionale şi cele
ludice, de care copilul are foarte multã nevoie, pentru a se dezvolta armonios,
conform vârstei sale şi a necesitãţilor proprii.

