
Teme abordate: 

 Sugestii pentru 

petrecerea timpului 

acasă 

 Organizarea timpului 

 Hoții de timp și controlul 

acestora 

 Sugestii pentru părinți 

 Reguli de aur ale 

organizării timpului 

 Jocuri pentru dezvoltarea 

atenției și creativității 

 Acasă este locul unde te întâlnești cu persoane dragi ție dar și cu tine însuți; 

 Valorifică timpul petrecut acasă; 

 Realizează activități creative, care să îți capteze interesul, fiecare om poate fi creativ- mai jos vei întâlni 

câteva astfel de activități și poți completa chiar si chestionarul pentru identificarea aptitudinilor 

creative; 

 Identifică soluții și demersuri pentru jocuri ale minții: 

completează integrame, Sudoku, dezleagă rebusuri etc.;  

 Concentrează-te spre sarcini școlare, urmează cursul 

firesc al învățării; 

 Recuperează informațiile pierdute, acumulează noi 

conținuturi informaționale; 

 Fii implicat în activități practice, fă ordine în camera ta, 

ajută la activități casnice – gătit, curățenie, sortarea hainelor, 

aranjarea cărților în bibbilotecă, cu alte cuvinte învață să faci 

lucruri; 

 A face lucruri înseamnă a te implica chiar si acasă, a avea 

mai mult timp pentru tine dar și pentru cei dragi. 

 Inițiază conversații cu adulții, trimite mesaje colegilor, 

discută telefonic cu prietenii, fii activ. 

Organizarea t impulu i  

DA, se poate! 

 

Sugest i i  pentru  petrecerea t impulu i  acasă  

Timpul este o resursă importantă și de organizarea lui depinde succesul sau insuccesul 

activităților noastre. Utilizarea eficientă a timpului se învăța și se exersează.  De aceea putem spune că 

modalitatea de gestionare a timpului devine o abilitate fără de care oamenii nu pot funcționa eficient și de 

altfel nu pot obține performanța dorită. Este imperios necesar să învățăm să gestionăm întro-o maineră 

eficientă timpul, sa programăm activități, să fim motivați și să ne dorim să finalizăm aceste activități și, ca 

atare, pentru obținerea de rezultate școlare și profesionale bune și foarte bune.  

Timpul este important pentru fiecare dintre noi și de aceea la sfârșitul fiecărei zile facem un 

bilanț mental al propriilor noastre reușite concretizate prin activități casnice, școlare și profesionale. 

Starea de mulțumire sau nemulțumire este dependentă de rezulaltele obținute. De aceea este 

important un bun managent al timpului.   

Iată câteva sugestii care să ne ajute în organizarea timpului: 

 Fă o listă cu ce ai de făcut în ziua următoare 

 Stabilește-ți prioritățile, adică care sunt cele mai importante activități (A, B, C) 

 Planifică ordinea în care vei desfăşura activităţile (începe cu ”A”-urile) 

 Lasă-ți loc de pauze în agenda ta  

 La sfârșitul zilei revizuiește planificarea și ce anume ai realizat din lista de 

priorități 

 Recunoaște atunci când intervin ”hoții de timp” și ia măsuri 
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Sugestii pentru organizarea timpului acasă 
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HOȚII DE TIMP  

ȘI  

CONTROLUL 

ACESTORA 

Cu câ t  ca paci ta tea  e levi lor  de a - ș i  o rganiza și  p lani fica act ivi tăț i le este mai bună,  cu 

a tât  performanțele lor  t ind să  f ie  mai bune.  Însă ,  copi i i  nu au capacitatea de a -ș i  o rganiza  

s inguri  p rogramul  z i ln ic  ș i ,  uneori ,  nu șt iu  nici  să pună în  pract ică programul zi lnic.  Copii i  

au nevoie de  spri j inul  ș i  impl icarea  părin te lui  în  o rganizarea t impulu i  de învățare ,  și  nu 

numai,  de  acasă.   

Planificați împreună cu copilul, 

activitățile zilnice prin stabilirea 

unor intervale orare alocate 

studiului. Elevii de liceu, în general, 

își organizează singuri programul 

zilnic! 

Încurajați lectura, discutați subiecte 

legate de sarcinile pe care le-au 

primit într-o manieră constructive, 

nu critică, și explicate utilitatea 

studiului și nevoia de a continua 

studiul de acasă. 

Puneți la dispoziția copiluli un 

spațiu pentru învățare 

Este importantă limitarea timpului 

în ceea ce privește folosirea 

televizorului, calculatorului, 

telefonului etc. atunci când copiii 

își rezolvă sarcinile școlare 

Sprijinul părintelui în realizarea 

temelor (în special pentru elevii 

mai mici, din clasele preg. – IV, dar 

uneori chiar și pentru elevii de 

gimnaziu) 

Recomandați să ia pauze dese în 

timpul învățării, de preferat câte 10 

minute, o dată la 45 de minute de 

studiu (în funcție de capacitatea de 

concentrare și învățare a copilului). 

Copiii cu vârste între 6/7 ani și 10 

ani au nevoie de activități mai 

scurte ca durată (între 15-40 

minute). Unele materiale care sunt 

mai greu de învățat necesită pauze 

mai lungi pentru a se relaxa. 

O posibilitatea de a-l ajuta pe copil 

să folosească timpul în mod 

eficient este să îl puneți să seteze 

ceasul să sune o dată la 30 minute 

pentru a-și da seama cât lucrează 

într-o anumită perioadă. 

Explicați faptul că este esențial să 

elimine lucrurile care îi distrag 

atenția atunci când învață: rețelele 

de socializare, jocurile online, 

verificarea mailului, utilizarea 

telefonului. 

Sugerați să își creeze în fiecare 

seară o listă cu lucrurile pe care le 

are de făcut a doua zi. 

Invățați copilul să folosească un 

calendar online sau unul pe care îl 

are la îndemână, pe birou, pentru o 

mai bună organizare a timpului. 

Păstrați un program regulat de 

somn. Evitați să vă culcați sau să vă 

treziți foarte târziu. 

Cine sunt hoții care îți pot fura timpul? 

- amânarea sarcinilor grele sau neplăcute și 

indecizia 

- întreruperile 

- lipsa organizării personale și a unei agende 

- lipsa priorităților 

- mesaje și notificări pe grupurile de socializare 

- realizarea de selfiuri 

- apeluri telefonice necontrolate 

- emisiuni interesante la TV 

- oboseala 

Cum te poți apăra de hoții de timp? 

- respectă programul pe care ți l-ai făcut 

- notează-ți pe o agendă sau în telefon ceea ce îți 

propui să faci și timpul alocat fiecărei activități  

- lucrează în spatial tău pentru învățare 

- comunică-le celorlalți membri ai familiei 

programul tău 

- cere ajutor atunci cînd nu te descurci 

- redu la minim durata convorbirilor telefonice, a 

folosirii telefonului și internetului atunci când îți 

faci activitățile școlare 

Exercițiu: Care sunt principalii ”hoți de timp” din viața ta? Cam cât timp îți ”fură” acești în fiecare zi? 

În viața fiecăruia există activități consumatoare de timp. De cele mai multe ori aceste activități sunt plăcute și utile 

pentru o dezvoltare armonioasă, dar, desfășurate în exces, ne lasă puțin timp la dispoziție pentru alte activități 

importante, dar mai puțin plăcute. Din acest motiv aceste activități sunt un fel de ”hoți de timp”. 

SUGESTII 

PENTRU  

PĂRINȚI 
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REGULILE DE AUR 

ALE ORGANIZĂRII 

TIMPULUI 

Procedând astfel vei constata că șansele de reușită în realizarea activităților tale școlare vor 

crește, tu vei fi mulțumit de propria persoană, vei prinde curaj și, prin urmare, vei continua să ai o 

bună gestionare a timpului care te va ajuta să îți atingi cu succes obiectivele propuse. 

A face lucruri înseamnă a te implica, a nu lăsa timpul sa treacă la voia întâmplării și a fi 

satisfăcut de realizările tale. Un management defectuos al timpului nu face altceva decât să 

devină o barieră în calea realizării  activităților tale, să te determine să ai o atitudine negativă 

față de sarcinile școlare și chiar să devină o  piedică în dezvoltarea abilitățolor tale 

profesionale.  

Ca atare, îndrăznește să ai un program eficient al activității zilnice, găsește în tine resurse 

cognitive, motivationale și volitive care să contribuie la starea de bine.  

 

 Stabilește o rutină zilnică   

 Împarte sarcinile după priorităţi  

 Foloseşte o agendă: cea mai bună metodă de a-ţi organiza programul este să foloseşti o agendă ȋn 

care poţi adăuga fiecare task 

 Concentrează-te asupra unui singur lucru  

 Lucrează în secvențe de timp dedicate lucrului concentrat și urmate apoi de perioade de relaxare 

 Realizează sarcinile dificile în momentele tale de potențial maxim 

 Respectă termenele limită, pe care ți le-ai stabilit 

Regul i le  de aur  a le  organizăr i i  t impulu i  



JOCURI PENTRU 

DEZVOLTAREA 

ATENȚIEI ȘI 

CREATIVITĂȚII 

Pentru a avea rezultate bune, ar trebui să incluzi și 

să aloci intervale de timp pentru “activitățile de 

relaxare”!  

 

Desează pe o coală de hârtie formele de mai jos. 

Adaugă linii la figurile incomplete, astfel încât să obții 

figuri cât mai interesante. Încearcă să-ți imaginezi 

desene cu totul neobişnuite. Dă un titlu cât mai original 

fiecărui desen. 

  

 

 

 

 

Exerciții de concentrare a atenției 

 

Mai jos sunt exerciţii de concentrare a atenției care, deşi pot părea pe alocuri ciudate, s-a dovedit a avea 

efecte benefice asupra capacităţii de atenţie şi concentrare: 

 stai liniştit pe un scaun timp de 10-15 minute; 

 concentrează-te să îţi deschizi şi închizi încet pumnii pentru cinci minute; 

 urmăreşte secundarul de la ceas pentru cinci minute; 

 marchează un punct pe perete, îndepărtează-te aproximativ 1 – 1,5 m și fixează-l cu privirea. Lasă 

orice gând să curga pe lângă tine fără să îl dezvolți. Încearcă să clipești cât mai rar sau chiar deloc. 

Încrearcă să faci acest lucru timp de cel puțin 5 – 10 minute într-o poziție cât mai confortabilă.  

 

Cu drag,  

Prof. consilier Flueraș Adina 

Prof. consilier Gugonatu Adina 

Prof. consilier Cojocariu Roxana 
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https://www.descopera.ro/dnews/1076486-atentia-vizuala-functioneaza-ca-un-stroboscop

