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CAPITOLUL 1 
 

INTRODUCERE ÎN CONTEXTUL ACTIVITĂŢILOR 
DE TIMP LIBER DIN PERSPECTIVĂ INTEGRATIVĂ 

 
 

1.1. NOTAŢII CU PRIVIRE LA PROBLEMATICA 
       ABORDATĂ 

 
Practicarea exerciţiilor fizice a însoţit lumea de-a lungul întregii sale 

existenţe iar utilizarea şi conţinutul acestora se prezintă ca un complex de 
elemente diversificate şi aparent compuse. Practicarea exerciţiilor fizice are 
un scop educativ atât în cadrul procesului de instruire cât şi în afara acestuia. 
Pe lângă multiplele sale determinări practicarea exerciţiilor fizice permite 
crearea timpului liber ca o realitate socială permanentă iar extinderea lui 
cuprinde întreaga omenire şi oferă posibilitatea angrenării atât a copiilor cât 
şi a adulţilor la mişcare.  

Este necesar ca în cadrul procesului instructiv-educativ, desfăşurat 
sub forma lecţiilor, să se creeze un fond de cunoştinţe, deprinderi, priceperi, 
a căror eficienţă să se poată întrevedea şi cu care să poată opera ulterior şi în 
timpul liber. Este cunoscut faptul că procesul de învăţare reclamă o anumită 
stare de excitabilitate a scoarţei cerebrale, o stare activă, un anumit tonus 
determinat atât cantitativ cât şi calitativ de către participarea activă şi 
conştientă. Această participare care ulterior se transformă în atitudini, se 
bazează pe motivaţie. În acest sens acţionează motive imediate (dorinţa şi 
plăcerea de a se mişca şi a practica activităţi fizice şi în afara procesului 
instructiv-educativ, dorinţa de depăşire şi autodepăşire) şi motive de 
perspectivă (dorinţa de a-şi dezvolta armonios organismul).  

Se pune problema ca timpul liber disponibil să fie şi mai bine utilizat 
în sensul obişnuirii copiilor cu practici în care să-şi însuşească o serie de 
deprinderi şi priceperi motrice de bază şi utilitar-aplicative, necesare în viaţa 
de zi cu zi, organizatorice etc. Pentru realizarea acestui fenomen, copilul 
trebuie să fie educat spre direcţia respectivă, să fie pus în ipostazele de a 
alege, de a decide acest lucru, de a-şi autoîmbogăţii experienţa şi de a 
deveni conştient de capacităţile şi resursele sale. De asemenea, se urmăreşte 
stimularea spiritului de răspundere faţă de propria-i pregătire şi de 
îndeplinire a unor sarcini, dezvoltarea spiritului de autonomie, de iniţiativă, 
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cultivarea capacităţii de expresie, creativitate, ceea ce îl face capabil să îşi 
folosească mai eficient resursele fizice, intelectuale şi afective. 

Prin conţinutul lor formele de practicare a exerciţiilor fizice sunt 
desfăşurate în scop educativ în cadrul instituţiilor şcolare, dar şi al celor 
extraşcolare, activitate desfăşurată în mod organizat în cadrul cluburilor 
sportive, exerciţii în vederea pregătirii militare, desfăşurarea jocurilor în 
timpul liber.  

Nu trebuie uitat că la această vârstă copiii sunt animaţi de anumite 
motivaţii şi trebuinţe marcante. Astfel nevoia de mişcare, plăcerea de a se 
juca, nevoia de întrecere sunt resurse psihologice deosebit de importante 
care pot fi valorificate.  

Poate cea mai importantă problemă a temei de cercetare este 
motricitatea copiilor care la această vârstă este deosebit de maleabilă şi 
accesibilă. Unii autori (Hahn, E., (1996), Mitra, Gh., Mogoş, Al., (1980), 
Colibaba, E., D., (1998, 2007), Golu, P., Zlate, M., Verza, E., (1993), Firea, E., 
(1979, 1984), Dragnea, A., Bota, A., (1999), Chircev, A., (1960), Cârstea, 
Gh., (1999), Ausubel, D., P., Robinson, F., G., (1981), şi alţii) vorbesc de 
vârsta de aur a motricităţii care începe în perioada ciclului primar. Aici ar fi 
de remarcat aspectul că în unele şcoli activităţile de educaţie fizică (chiar şi 
cea prevăzută în programa şcolară) este complet neglijată. Mai ales sub 
acest aspect lucrarea noastră încearcă să identifice gusturile şi trebuinţele 
copiilor pentru ca ulterior să fie satisfăcute atât prin activităţi organizate 
oficial în şcoală cât şi prin cele succesibile de a fi desfăşurate în timpul 
liber. 

Una dintre problemele centrale ale cercetării noastre este nu numai 
învăţarea copiilor de a-şi ocupa timpul liber cu activităţi plăcute cu finalităţi 
educativ-formative ci şi de a le oferi cunoştinţe necesare pentru a „învăţa” să 
se joace singuri dar acest lucru poate fi realizat numai dacă îi oferim ocazia 
şi spaţiul de joacă. Deocamdată şcolile noastre sunt foarte sărace în dotări 
care să ofere copiilor ocazia de a se juca.  

Copiii trebuie educaţi astfel încât să înţeleagă fenomenul de 
practicare independentă a exerciţiilor fizice iar această acţiune începe în 
cadrul lecţiilor de educaţie fizică prin activităţi cu caracter reproductiv, 
independent. Copiii sunt înzestraţi cu cunoştinţe, deprinderi şi modalităţi de 
îndeplinire a activităţilor în mod independent, dezvoltându-şi totodată 
interesul pentru acesta. Esenţial în practicarea activităţilor fizice în timpul 
liber şi în munca independentă este efortul de gândire, voinţă şi acţiune.  

Practicarea exerciţiilor fizice îi oferă copilului sentimentul de 
libertate, de spontaneitate precum şi nevoia de a evada de realitate. Nu 
trebuie să uităm nici faptul că prin practicarea exerciţiilor fizice putem 
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realiza anumite performanţe sportive, contribuim atât la dezvoltarea fizică 
armonioasă cât şi la expresivitatea corporală a organismului.  

Cunoaşterea mediului, obţinerea de satisfacţii, dorinţa de întrecere, 
de a fi mai rapid, mai puternic, cu un simţul estetic crescut, impunerea 
supremaţiei fizice sunt doar câteva lucruri care ne fac să înţelegem 
importanţa practicării exerciţiilor fizice în timpul liber. 

Fenomenul de practicare a exerciţiilor fizice nu este un dat, ci un 
proces social, o realitate concretă în devenire, care se constituie treptat în 
fiecare formaţiune social-economică. El apare, cu multitudinea laturilor şi a 
elementelor componente, ca un produs al societăţii de-a lungul întregii sale 
existenţe (după Georgescu, F., pag. 20).  

Omul, prin natura sa, este jucăuş “HOMO LUDENS” şi îşi dezvăluie 
adevărata sa fire atunci când joacă sau se joacă. Jocul este fără îndoială cel 
mai bun mijloc de relaxare după o zi de muncă, deoarece el destinde, 
recreează şi permite omului să acumuleze noi forţe pentru ziua următoare. 
Individul pe toată durata vieţii sale se joacă în permanenţă, din copilărie 
până la bătrâneţe, din porniri sau din tendinţe interioare sau exterioare, care 
îi satisfac activitatea motrică şi emoţională în scop recreativ. 

New Games Movement (sau noua orientare corporală desfăşurată 
sub formă de joc) este orientarea care lansează ideea că orice exerciţiu poate 
fi transformat într-un joc solitar sau colectiv sub formă de interes. În opinia 
specialiştilor din SUA (care s-a răspândit cu repeziciune în Europa), această 
practică are următoarele avantaje: 

 valorifică pe deplin dispoziţia ludică şi satisface nevoia de mişcare; 
 conexează experienţa umană cu experienţa spontană şi profilul 

tehnic; 
 execută permanent funcţiile organismului care produc efecte 

benefice asupra personalităţii omului; 
 formează o conduită versată cu deprinderi, priceperi şi capacităţi 

utilitare pentru viaţa cotidiană; 
 înlătură barierele sociale şi rasiale. 

                                                
Georgescu, F., (1998), Cultura fizică-fenomen social, Edit. Tritonic, Bucureşti. 
Colibaba, E., D., Bota, I., (1998), Jocuri Sportive - Teorie şi Metodică, Edit. ALDIN; 
Bucureşti. 
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1.2. NIVELUL ACTUAL DE CUNOAŞTERE LA NIVEL  
       NAŢIONAL ŞI INTERNAŢIONAL 

 
În epoca contemporană asistăm la profunde transformări în toate 

domeniile de activitate. Industrializarea tot mai accentuată, extinderea 
mecanizării şi automatizării, crearea de tehnologii moderne sunt unii dintre 
factorii care au dus la schimbarea vieţii omului contemporan din toate 
punctele de vedere. 

S-a produs o reducere drastică a activităţii fizice cotidiene, cauzată 
de automatizare şi mecanizare, cu implicaţii asupra stării sănătăţii şi 
condiţiei fizice. 

Una din consecinţele reducerii efortului fizic este scăderea nivelului 
condiţiei fizice a populaţiei lumii industrializate şi creşterea simultană a 
prevalenţei îmbolnăvirilor cardio-vasculare, ca o cauză de incapacitate de 
muncă şi moarte. Astăzi, o mare parte din activităţi se caracterizează prin 
predominanţa efortului psihic şi reducerea la maximum sau excluderea celui 
fizic. 

Studiile întreprinse de unii cercetători au demonstrat existenţa unor 
relaţii directe, cauză-efect între lipsa de exerciţiu fizic, morbiditatea şi 
mortalitatea cardiovasculară. Cu toate acestea, datele epidemiologice susţin 
efectele puternice ale exerciţiului fizic pentru prevenirea afecţiunilor 
arterelor coronare şi pentru reducerea mortalităţii din orice cauze, când 
exerciţiul fizic constituie o parte integrantă a activităţilor operaţionale şi din 
timpul liber. 

Aderarea la un program regulat de activităţi fizice, implicând grupe 
musculare mari, poate conduce la ameliorarea sistemelor fiziologice, iar un 
individ, care are condiţie fizică, are şi o mare capacitate de a face faţă 
solicitărilor vieţii de fiecare zi, pe câtă vreme, un individ care nu are 
condiţie fizică, nu va rezista activităţii din cauza oboselii. 

Dacă ne îndreptăm privirea spre tânăra generaţie, vom observa că 
urbanismul modern nu mai permite într-o mare măsură joaca copilului, în 
special în aer liber şi aceasta tocmai datorită stării precare a bazelor sportive 
şi a terenurilor de joacă accesibile tuturor sau chiar inexistenţa lor. Din 
aceste motive, joaca copiilor se reduce tot mai mult la jocuri de interior, mai 
ales jocuri video, care au o atracţie tot mai mare asupra acestora. 

Dacă ne gândim că “mişcarea înseamnă motorul vieţii”, trebuie să 
deducem că este necesară tot mai mult practicarea exerciţiilor fizice şi în 
afara orelor de educaţie fizică, care s-au dovedit insuficiente pentru 
menţinerea sănătăţii şi optimizarea dezvoltării fizice a tinerei generaţii. 
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Exerciţiul fizic efectuat cu regularitate, mai ales în aer liber, poate 
contribui la sporirea stării de sănătate şi poate asigura individului o existenţă 
mult mai productivă şi mult mai plăcută. 

Cercetările sociologice au arătat că nu există interes pentru 
practicarea exerciţiilor fizice. Acest lucru pune în balanţă starea precară a 
sănătăţii tinerei generaţii. Un rol important îi revine educaţiei fizice în 
atragerea elevilor spre mişcare şi în oferirea de modele de practică a 
exerciţiilor fizice în timpul liber al acestora. 

Încă de la cele mai mici vârste, elevii trebui îndrumaţi către 
activitatea fizică independentă şi obişnuiţi cu aceasta, pentru ca mai târziu, 
după terminarea studiilor, aceştia să fie autonomi, să fie capabili singuri să-
şi menţină sănătatea şi aspectul fizic plăcut prin practicarea exerciţiilor 
fizice. Unul dintre aspectele organizării şi a conţinutului educaţiei fizice pe 
plan mondial, care prevede practicarea exerciţiilor fizice în timpul liber este 
modernizarea conceptului de educaţie fizică şcolară, prin includerea 
elementului sport şi stabilirea celor mai accesibile forme de organizare a 
timpului liber, al elevilor, prin activităţile sportive. Copilul trebuie pregătit, 
astfel încât, să se poată integra cât mai rapid în sfera vieţii sociale, 
manifestându-şi creator posibilităţile sale intelectuale şi fizice, să se poată 
adapta mai uşor la cerinţele civilizaţiei contemporane. 

În domeniul educaţiei fizice, de la Komenski până în zilele noastre, 
mai mult decât sigur disciplinele orarului şcolar au prevăzut teme şi exerciţii 
destinate a fi rezolvate după timpul şcolar, în timpul liber al elevilor. Din 
acest punct de vedere şcoala occidentală şi americană, în ultimele decenii 
face tot mai mult excepţii, lăsând ca timpul liber al elevilor să fie folosit de 
aceştia în modul cel mai plăcut considerat de ei, bineînţeles din punct de 
vedere motric. 

Tema pentru acasă a apărut târziu în educaţia fizică din şcoala 
românească. Valorificarea judicioasă, conştientizată şi motivată a timpului 
liber, impusă de tema pentru acasă, asigură un volum extrem de disponibil 
pentru un volum mare de repetări atât de util învăţării şi perfecţionării 
deprinderilor, priceperilor şi cunoştinţelor motrice. Tema pentru acasă 
desfăşurată sub forme diferite constituie un prilej de odihnă activă şi 
alternare judicioasă a efortului intelectual cu cel fizic. Aceasta vizează pe 
lângă creşterea nivelului dezvoltării pregătirii fizice şi crearea obişnuinţei de 
practicare independentă şi în mod sistematic a exerciţiilor fizice în timpul 
liber. 
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Fig. nr. 1. Formarea comportamentului de practicare independentă  

a exerciţiilor fizice, după Firea, E. 1989 

 

Importanţa şi necesitatea mişcării, a practicării exerciţiilor fizice, 
mai ales în aer liber, au un efect benefic asupra organismului uman. Pe 
lângă cele amintite practicarea exerciţiilor fizice au efecte pozitive şi asupra 
intelectului, creşterea capacităţii intelectuale prin deconectare, liniştirea 
sistemului nervos central şi oxigenarea mai bună a creierului. 

Este un lucru bine ştiut că omul îşi dezvăluie adevărata sa fire atunci 
când joacă sau se joacă. Totuşi dacă în autobuz, pe stradă sau la serviciu îşi 
controlează atent gesturile este necesar să o facă şi în timpul jocului. S-a 
găsit printre hârtiile postume şi răvăşite ale lui Einstein o formulă frapantă: 
viaţa = muncă + joc. Această ecuaţie rostită de o fiinţă care a fost în acelaşi 
timp un mare savant şi un om în deplinul înţeles al cuvântului, poate fi 
considerată ca o demonstraţie a importanţei jocului în comportamentul 
uman. Jocul este fără îndoială cel mai bun mijloc de relaxare după o zi de 
muncă, deoarece el destinde, recrează şi permite omului să acumuleze noi 
forţe pentru ziua următoare. Un mare sportiv, un campion în cursele 
automobilistice a fost întrebat în ce constă secretul succeselor sale. Acesta a 
răspuns: "Am acţionat mereu ca şi cum ceilalţi au toate drepturile şi eu nici 
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unul". Iată o regulă minunată de urmat, nu numai când jucăm, dar şi în toate 
împrejurările vieţii.  

Owen G. în “Teoria jocurilor” afirmă “Prin joc înţelegem, în sens 
vag, o situaţie în care acţionează o mulţime de elemente raţionale (numite 
jucători) care, în mod succesiv şi independent, într-o ordine şi condiţii 
specifice, printr-un ansamblu de reguli, aleg câte o decizie (efectuează o 
acţiune, mutare) dintr-o mulţime dată de alternative. Printre altele, regulile 
jocului precizează situaţiile în care jocul se termină. Se presupune că 
jucătorii sunt capabili să analizeze acţiunile lor şi acţionează în scopul 
obţinerii unui câştig cât mai mare posibil”. 

Un excelent mijloc de realizarea a educaţiei fizice este turismul care 
reprezintă un ansamblul de forme de organizare a acelor acţiuni care constau 
în efectuarea unei deplasări, pe jos sau cu orice mijloc de locomoţie, cu 
scopul de a cunoaşte frumuseţile naturii, zona care se vizitează, obiective de 
interes istoric, cultural, artistic, economic, social şi al relaxării active a 
omului în aer liber, în timpul său liber. 

Dicţionarul de terminologie turistică defineşte turismul ca 
ansamblul activităţilor efectuate pentru şi în scopul deplasării persoanelor 
pentru o perioadă nu mai mare de un an, într-un loc decât acela în care 
locuiesc şi muncesc, a căror motivaţie poate fi vacanţă, afaceri şi alte 
scopuri. 

Societatea de Turism din Anglia defineşte turismul „ca o mişcare 
temporară, de scurtă durată, a persoanelor spre destinaţii în afara locului 
unde aceştia trăiesc şi muncesc în mod obişnuit, şi activitatea desfăşurată pe 
perioada şederii lor”. Destinaţiile constituie punctele - cheie care se referă la 
persoanele: 

- aflate departe de locul obişnuit de reşedinţă sau într-o vizită 
temporară şi de scurtă durată; 

- angajate într-o activitate care în mod normal va fi asociată cu 
activitatea turistică; 

- plecate de acasă, nu neapărat cu înnoptare, în afară şi nu pentru scop 
turistic, ci şi de afaceri. 

 

                                                
Borgatta, E., F., (2000), Encyclopedia of Sociology, editor-in-chief, Rhonda Montgomery, 
New York. 
Stăncioiu, A., F., (1999), Dicţionar de terminologie turistică, Edit. Economică, Bucureşti. 
Stăncioiu A., F., (2003), Marketing turistic şi de loisir, Note de curs, Universitatea din 
Piteşti. 



Geanina Toma                                                                                                      Ştefan Toma 
Utilizarea raţională a timpului liber în scopuri educaţional – formative 

 

 18 

Turismul poate lua forme diferite dar în lucrarea de faţă noi ne-am 
oprit asupra turismului de loisir care poate fi considerat o formă de turism ce 
include călătoriile efectuate în scop pur turistic şi anume petrecerea 
vacanţelor - în ţară sau străinătate - vizitarea prietenilor şi a rudelor, sport, 
educaţie, religie, întreţinerea sănătăţii. 

Dicţionarul Academiei Franceze defineşte „loisir” – ca interval de 
timp suficient pentru a face ceva. 

C. Angelescu şi D. Jula – activitatea desfăşurată de individ cu 
scopul de a destinde, recrea, relaxa, odihni, activităţile de divertisment, de 
informare, de dezvoltare a personalităţii. 

Joffre M. Dumazedin defineşte „loisir” ca un ansamblu de activităţi 
cărora individul li se dedică în mod liber, de bună voie şi cu plăcere, fie 
pentru a se odihni, fie pentru a se distra şi a-şi satisface nevoile estetice, fie 
pentru a-şi îmbogăţi informaţia sau a-şi completa în mod dezinteresat 
formaţia, pentru a-şi lărgi şi dezvolta participarea socială culturală sau 
capacitatea creatoare, după ce s-a eliberat de obligaţiile profesionale, sociale 
şi familiale. 

Timpul liber este intervalul care rămâne după ce se scade timpul 
legat de muncă, somn, cel dedicat activităţilor gospodăreşti, precum şi alte 
secvenţe de timp impuse. 
 
 

1.3. PROBLEME MAI PUŢIN CUNOSCUTE ŞI CERCETATE 
 
Loisir-urile regrupează activităţi pe care le deosebim de sarcinile 

casnice, de obligaţiile fiziologice (somn, hrană, îngrijire corporală) sau de 
muncă. Sociologii studiază natura şi diversitatea loisirurilor în funcţie de 
grupările sociale. 

Primele lucrări în acest domeniu îi aparţin lui T. Veblen (1899), 
care defineşte elita din vremea sa drept clasă de loisir. Într-o societate 
dominată de rentieri orice muncă productivă este socotită degradantă. În 
consecinţă, loisirul se înscrie în toate aspectele vieţii sociale, începând cu 

                                                
Stăncioiu, A., F., (2003), Marketing turistic şi de loisir, Note de curs, Universitatea din 
Piteşti. 
Angelescu, C., Jula, D., (1997), Timpul liber - Consideraţii teoretice, Edit. Economică, 
Bucureşti. 
Dumazedier, J., (1962), Vers un civilisation du losir, Edit. Du Seuil, Paris; Dumazedier, J., 
Ripert, A., (1966), Loisir et culture, Paris; Dumazedier, J., (1967), Toward a society of 
leisure, Free Press; Dumazedier, J., (1967), Toward a society of leisure, Free Press. 
Voblen, T., (1899), trd. Fr. (1970), Theorie de la classe de loisir, Gallimard, Paris. 
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consumul. Mâncărurile grele şi băuturile alcoolice prelungesc digestia peste 
timpul petrecut la masă. Excentricităţile modei şi variaţiile rapide ocupă 
ziua celor eleganţi. Învăţarea şcolară este orientată către conversaţia 
mondenă, bunele maniere şi sport, şi nu spre cunoştinţele productive 
tehnico-ştiinţifice. Sociologia loisirurilor este confundată cu studiul modului 
de trai al claselor de sus. Pentru clasa muncitoare, loisirul este un moment 
de recuperare fizică după muncă. M. Halbwachs (1913) consideră timpul pe 
care muncitorul îl consacră spectacolului străzii, cafenelei şi mai ales cinei, 
ca timp oferit vieţii sale de familie.  

Creşterea nivelului de trai şi diminuarea diferenţelor dintre grupurile 
sociale, acordarea concediilor plătite, în 1936, şi larga răspândire a 
echipamentelor audiovizuale şi a vehiculelor de transport individuale sunt 
probleme abordate de sociologi. În S.U.A., s-au întreprins cercetări care se 
referă la ascultarea radioului şi la influenţa pe care o au aceste noi practici 
de loisir mai ales în activităţile de consum şi în comportamentele electorale 
(Lazarsfeld 1944). În Franţa, loisirul este considerat un mod de compensare 
a alienării muncii taylorizate. G. Friedmann scria în 1950; „Loisirul nu 
reprezintă doar timp, ci condiţia însăşi a unei activităţi personale, umane”. 
Hobby-ul sau activităţile de scurtă durată sunt tratate ca loisir în măsura în 
care persoana finalizează acţiunea începută.  

Loisirului i s-a substituit de curând o altă temă. Spre deosebire de 
ceea ce credea Friedmann, dacă eşti lipsit de iniţiativă creatoare, de muncă, 
nu înseamnă neapărat că ştii să-ţi organizezi bine timpul de loisir. Cum să-ţi 
ocupi o zi care, pentru a relua termenul utilizat de D. Riesman (1969), este 
tot mai „invadată” de loisir? De la o generaţie la alta tot mai multe persoane 
lucrează, însă durata muncii unui activ scade. Ziua de muncă este mai scurtă 
şi mai ales viaţa activă este mai redusă. Sociologia loisir-ului a devenit cea a 
timpului liber.  
 

                                                
Halbwachs, M., (1913), trd. (1982), La classe ouvriere et les niveaux de vie, Gordon and 
Breach, Londra. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Paul-Lazarsfeld 
Friedmann, G., (1970), Ou va le travail humain, Gallimard, Paris. 
Riesman, D., (1969), L’abondance a quoi bon?, Laffont, Paris. 
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CAPITOLUL 2 
 

ORGANIZAREA TIMPULUI LIBER 
 
 
2.1. DEFINIREA ŞI DELIMITAREA NOŢIUNILOR: 
       BUGET DE TIMP, TIMP DE MUNCĂ, TIMP LIBER. 

 
Buget de timp (engl. budget, din franc. Budget - diminutiv din 

bouge - lat. bulga - „sac”, „pungă”) - modalitate în care se distribuie 
folosirea timpului unor persoane, grupuri şi colectivităţi umane într-un 
interval de timp determinat. Bugetul de timp implică timp de muncă şi timp 
liber. Timpul liber se subîmparte în timp legat de cel de muncă (pauza de 
prânz, deplasarea, mesele, somnul, îngrijirea copiilor); timp afectat 
îndatoririlor social-obşteşti şi celor casnice; timp liber propriu-zis. 
Cercetările asupra bugetului de timp liber făcute de sociologi, pedagogi, 
psihologi au scopul de a releva comportamente, condiţii de educare şi 
calificare. (Printre metodele folosite, se înscriu autoînregistrarea activităţilor 
zilnice după o schemă dată, timp de 15 zile; observaţia directă, cu 
consemnare în scris sistematică; coparticiparea la viaţa unor grupuri, familii, 
interviul, chestionarele). 

Bugetul de timp cuprinde timpul de muncă (de învăţătură, în situaţia 
noastră, pentru elevi), timpul pentru nevoile fiziologice, social-culturale şi 
gospodăreşti şi timp liber; oferă informaţii preţioase, utile, pentru promotorii 
activităţilor de timp liber, cu privire la stilurile de viaţă, calitatea muncii, a 
condiţiilor de viaţă, gradul de socializare a copiilor şi tinerilor, atitudinile şi 
aspiraţiile acestora. Ca să putem afla de cât timp dispunem este nevoie să 
ţinem seama de numărul de ore zilnice, săptămânale şi anuale de curs, ore 
afectate pregătirii temelor şi lecţiilor pentru ziua următoare, de orele 
destinate somnului, unor atribuţii stabilite în familie, drumul la şcoala şi 
acasă, timpul de masă şi odihnă, precum şi unele obligaţii şcolare etc.. De 
cele mai multe ori facem greşeala de a îngloba în timpul liber şi orele 
impuse de buna pregătire a lecţiilor, iar alţii de a socoti ziua întreagă ca timp 
de lucru, şi neorganizându-şi raţional timpul de învăţătură şi odihnă, nu 
reuşesc să-şi creeze în bugetul lor de timp şi ore de răgaz, ore libere. Nu 
încape nici o îndoială că sunt greşite ambele poziţii: a dedica întregul timp 
învăţăturii, mai devreme sau mai târziu, se ajunge la oboseală şi surmenaj şi, 




