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U n gând…

Ştiai că, într-o lume caraterizată de goana după acumulări,
multitudine de opţiuni şi dorinţe din ce în ce mai greu de controlat, cea
mai mare nevoie este nevoia de TIMP?
Te-ai întrebat vreodată, cum ar fi să primeşti Timp? Blank, nou-nouţ,
numai bun pentru resetare?
Ce ai face cu el? Cu cine ţi l-ai petrece? Dar, mai ales, care ar fi
valoarea lui?
Te invităm într-o călătorie, la finalul căreia, ne-am dori ca tu să afli
valoarea timpului, dar mai ales, să descoperi un buton magic prin care
sa te resetezi periodic şi să te reinventezi de câte ori va fi nevoie.
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O poveste despre hibernare
de Camelia Bîrsan
Ursoaica Mașa și ursul Mișu au devenit părinții unui ursuleț minunat căruia i-au pus
numele Mișa. Erau topiți după el, toate zilele le petreceau la plimbări lungi în pădure să adune
zmeură și miere de la albinele care își făceau stupurile pe crengile copacilor bătrâni. Se amuzau
teribil când Mișu era atacat de albine în încercarea de a face rost de miere pentru cei dragi. În
weekenduri se întâlneau cu alte familii de urși, iar copii se jucau prin poienițele pădurii sub
atenta supraveghere a părinților. Uneori făceau drumuri mai lungi prin pădure să-și viziteze
bunicii care îi așteptau cu zmeură aromată și proaspăt culeasă.
Toamna a venit și zilele s-au răcit iar părinții lui Mișa au început să devină preocupați, erau
pentru prima dată părinți și trebuia să îl pregătească pe acesta pentru prima hibernare. Mișa era
tare jucăuș, plin de energie și știau că perioada hibernării va fi o adevărată provocare pentru
micul ursuleț.
Într-una din zile Mașa și-a chemat copilul la ea și îi spuse cu o voce blândă:
- Mișa, în curând vom începe să jucăm un joc.
- Super, îmi plac jocurile!
- Știu dragul meu, dar acest joc va fi diferit, se numește ,,Hibernarea”.
- Ce înseamnă hibernare?
- Înseamnă o perioadă mai lungă în care vom sta doar în bârlog.
- Doar în bârlog? Și cum se joacă?
- Are reguli clare ca și toate jocurile, iar partea cea mai bună este că cel care ajunge la sfârșit va
primi Marele Premiu.
- Un premiu? Ador premiile! Te rog să-mi spui mai repede ce trebuie să fac?
- Vom avea zilnic câte o provocare, iar la sfârșitul zilei cel care va face față provocării fără să se
lamenteze va primi o recompensă dulce.
- Îmi place dulce! Care sunt provocările?
- Cea mai mare provocare este să nu ieșim deloc din bârlog, poate doar tata pentru urgențe. Alte
provocări ar fi să jucăm diferite joculețe, să învățăm cântecele ursuleților răbdători, să stăm
îmbrățișați câteva minute pe zi, să citim din cărțile trimise de bunici, cel puțin 10 pagini în
fiecare zi, să facem gimnastică în bârlog ca să ne menținem în formă, să mâncăm mai puțin ca să
ne ajungă mâncarea până la finalul jocului, să asculți poveștile din copilăria noastră, să desenăm,
să ne uităm în albumele de fotografii făcute până acum, să ne uităm la filmele cu Winnie de Pluș
pe care toți ursuleții le adoră.
- Pare interesant! spuse Mișa încântat. Mamă, dar pot să îmi invit prietenii la mine să jucăm
împreună Hibernarea?
- Nu dragul meu, acest joc se joacă doar în familie, fiecare familie de urși îl joacă doar în
bârlogul lor. De fapt Premiul cel Mare de la final acesta va fi: vei putea ieși să te reîntâlnești cu
prietenii tăi și în plus îți vei petrece două săptămâni la bunici împreună cu verișorii tăi. Ce zici,
încercăm?
- Dar cât va dura să ajung la final?
5
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- Va dura o perioadă mai lungă, dar vom fi împreună și asta e tot ce contează, spuse Mașa încă
preocupată.
- Și ce se întâmplă, mami dacă nu respect regula și ies din bârlog?
- Din cauza frigului de afară ai putea să te îmbolnăvești, să ne îmbolnăvești și pe noi, iar noi am
putea îmbolnăvi iepurașii sau căprioarele, nu vrem asta, nu? Mai mult, perioada în care ar trebui
să stăm bolnavi în bârlog s-ar prelungi.
- Accept provocarea! Să stăm acasă, să jucăm jocul hibernării!
Mașa răsuflă ușurată, știe că nu va fi ușor, că va trebui să aibă multă răbdare, dar la final
Totul va fi bine!
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Timpul- un cadou neașteptat. Cum îl folosesc în favoarea mea? Autocunoaștere și
dezvoltare personală
"Dacă nu ai avut niciodată timp pentru introspecţii, acum este momentul. Este momentul să-ţi
faci portetul, pentru că, nu poţi pleca în nicio călătorie fără să ştii cine eşti, fără a avea asupra
ta un act de IDENTITATE."
 Ce ştii despre tine?
 Cum te-ai putea descrie la un interviu?
 Cum te descrii în grupul tău de prieteni?

Prietenul meu, Timpul
“Mastechef – reţeta unui om extraordinar”
Ingrediente:
foi mari de flipchart, foi A4, culori, carioci, creioane colorate, fantezie, creativitate
Timp:

“atât cât e nevoie”

Desfăşurarea
activităţii

Realizaţi împreună cu membrii familiei voastre o listă cu calităţi, trăsături de caracter, abilităţi şi
talente, pe care să le distribuiţi pe cartonaşe individuale. Imaginaţi-vă că puneţi bazele unei pieţe
de unde ne-am putea procura atfel de resurse. Gândiţi nenumarate standuri în care să
comercializaţi:

“O piaţă de
ingrediente”



însuşiri fizice: frumuseţe, corp atletic, greutate ideala, ochi albaştri, ţinuta vestimentară, etc
(nu uitaţi să va folosiţi fantezia)
 valori: cinste, libertate, bunatate, generozitate, iubire, siguranţă, familia, sănătate...
 dorinţe, aspiraţii: putere, independenţă, curiozitate, acceptare, ordine, onoare
 trăsături de caracter şi temperamentale: ascultător, încăpățânat, atent, neatent, autocontrol,
blând, impulsiv, sever, cinstit, conștiincios, indiferent, tolerant, creativ, curajos și altele.
 aptitudini şi talente: cooperare, putere de convingere, spirit practic și alte aptitudini și
talente.
 atitudini şi concepţii: principii de viaţă, motto-uri, “ziceri”
 atribute sociale: bogaţie, poziţie socială, influenţă, putere, diplome, titluri de studii, etc.
Cumpărăturile se fac în maxim 5 minute, fiecare membru al familiei avand dreptul la maxim 3
ingrediente din fiecare categorie.
Desfăşurarea
activităţii

Pe o foaie mare de flipchart, pe baza ingredientelor cumpărate din piaţa improvizată, veţi realiza
portretul vostru si veţi adăuga toate acele ingrediente cumpărate. Folosiţi-vă toată creativitatea
pentru a realiza un desen cat mai edificator, cu foarte multe elemente de culoare, artistice, astfel
încât, prezentarea capodoperei voastre să impresioneze juriul Masterchef.

“Reţeta”
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Fișă-Autocunoaștere și dezvoltare personală
fac asta mereu

aș putea să fac asta mai des

nu fac acest lucru

Fac tot ce pot atunci când e nevoie
Perseverez chiar dacă am eșuat
Rescunosc atunci când am greșit
Am hobby-uri care mă fac fericit

Nu amân lucrurile importante care mi se par dificil de
făcut
Îmi spun părerea chiar dacă nu este la fel cu a
majorității
Exersez până reușesc să învăț/înțeleg
Îmi ajut părinții la treburile casnice
Citesc dintr-o carte de câteva ori pe săptămână
Cer scuze atunci când am greșit

Împart ceva cu cei din familie

8

Timpul- un cadou neașteptat. Cum îl folosesc în favoarea mea? Autocunoaștere și dezvoltare
personală | CJRAE Bacău

 Care sunt planurile tale de viitor?
 Care sunt cele mai preţioase obiective?
Ştiai că fără un plan de viitor, fără un obiectiv sau o dorinţă, timpul curge fără rost? Timpul este
un vehicul care te poartă acolo unde vrei tu, de aceea, stabilirea zi de zi a unor obiective de lungă
și scurtă durată este esenţială.

“Harta către Everestul meu”
Materiale necesare: foi mari de flipchart, culori, carioci, creioane colorate, fantezie, creativitate
Timp:
direct proporţional cu fantezia
Desfăşurarea
Te-ai gândit vreodata cum arată drumul către cel mai important obiectiv al tău? Hai sa
activităţii
începem!
Pe o foaie mare de flipchart începe să desenezi, folosindu-te de următoarele puncte şi
indicaţii:
 în colţul stânga jos scrie data de astăzi, iar dacă ai fantezie, asociază-i simboluri
şi scrie căteva cuvinte despre cum te simţi, ce se întâmpla în jurul tău, suficient
cât să o tii minte mereu.
 în colţul dreapta sus, scrie care este cel mai important obiectiv al tau, cea mai
mare dorinţă, cel mai mare proiect al vieţii tale. Asociază-i simboluri, desene,
folosindu-te de imaginaţie. Pentru câteva secunde imaginează-ţi ca deja eşti
acolo, că dorinţa s-a împlinit. Cum arată scena?
 trasează un drum de la colţul stânga jos la cel din dreapta sus, fix cum îţi
imaginezi drumul de la ziua de azi până la data la care obiectivul tau va fi atins.
 în partea de sus a drumului scrie “Cine/Ce te ajută să îţi atingi obiectivul”. Fă
referire la persoane, lucruri şi însuşiri care te ajută.
 în partea de jos a drumului scrie “Cine/Ce te împiedică să îţi atingi
obiectivul”. Fă referire la persoane, lucruri şi însuşiri care te împiedică.
 Continuă să “îţi documentezi” harta personală către succes cu simboluri, mottouri şi desene.
Reflecţii de final
Tot ceea ce ai scris şi desenat reprezintă viziunea ta asupra drumului către obiectivul tau
de viaţă. Desenul îti va arăta cât de greu sau uşor ţi se pare, pe cine ai alături şi ce
anume te sabotează. Îl poţi reface mereu, pentru că, obiectivele noastre se schimbă.

9

Timpul- un cadou neașteptat. Cum îl folosesc în favoarea mea? Autocunoaștere și dezvoltare
personală | CJRAE Bacău

Despre obiectivele și obstacolele mele
“Există 3 tipuri de obiective care contează cu adevărat: cele care ne aduc
experiențe, cele care ne fac să creștem și cele care ne fac să contribuim.”-Vishen
Lakhiani

Când discursul tău începe cu ”Nu pot să fac....” întrebările care te pot
debloca ar putea fi:
1.Ce anume mă împiedică să fac acel lucru?
2.Ce anume s-ar întâmpla în viața mea dacă aș face acel lucru....imposibil?
3.Ce anume aș simți dacă aș începe să fac acel lucru .....imposibil?
4.De ce nu pot să depășesc provocările pentru a atinge acest obiectiv?
5.Cu ce obiceiuri nefolositoare mă complac?
6.Ce părere am despre această situație?
7.Ce cred că ar trebui să se întâmple? Ce se întâmplă de obicei? Care este
diferența?
8.Sunt standardele mele prea modeste? De ce? Ar trebui să-mi stabilesc standarde
mai înalte?
9.Ce-mi spun despre ce ar trebui să fac sau nu ar trebui să fac? Ce ar trebui
sau nu ar trebui să se întâmple?
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Timpul petrecut cu ceilalţi este o modalitate excelentă de autocunoaştere prin intermediul relaţiilor.
Dacă în relația cu noi înşine suntem într-un fel, în relaţia cu ceilalţi putem fi diferiţi. Timpul petrecut cu
ceilalţi ne întareşte încredera în noi înșine, ne ajută să ne descoperim şi să facem faţă situaţiilor
stresante.

“Pizza”
Materiale necesare:
Timp:
Desfăşurarea
activităţii

Reflecţii de final
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foi mari de flipchart, culori, carioci, creioane colorate, fantezie, creativitate
direct proporţional cu fantezia
Astă-seară cinăm în familie! Fiecare persoana este unică, este rezultatul împletirii unor
ingrediente speciale. Dar cum arată unicitatea în diversitate? E un bun moment să punem
împreună o grămada de lucruri care ne fac unici şi sa vedem cum funcţioneaza ele
împreună.
Decupaţi dintr-o foaie mare de flipchart o pizza uriaşă, pe care o veţi împărţi în tot atâtea
felii, câţi participanţi sunteţi. Fiecare îşi va lua felia şi o va personaliza, după cum
urmează:
 pe marginea feliei scrie câte o trăsătură care te defineşte pentru fiecare literă ce
alcătuieşte prenumele tău. ex:
M(uncitor)
I(inteligent)
H(arnic)
A(ambiţios)
I(nimos)
 personalizează felia completând urmatoarele enunţuri:
 Oamenii de care îmi pasă cel mai mult sunt.......
 Oamenii pe care îi admir cel mai mult sunt.........
 Mă simt mândru/mândră de mine pentru că........
 Îmi place mult să.............
 Mi-ar plăcea să devin........
 Știu că pot să......
 Cea mai importantă realizare din viața mea este....
 Aș vrea ca familia să spună despre mine că sunt....
 Colegii mei cred despre mine că sunt....
 Daca aş putea schimba lumea, aceasta ar fi....
Fiecare felie de pizza trebuie sa fie cât mai “apetisantă” cu ajutorul gândurilor,
simbolurilor şi culorilor. La final, uniţi feliile pe masă, “savuraţi” feliile vecinilor şi
observaţi cum fiecare în parte aduceţi valoare întregului. Observaţi cum vă completaţi
reciproc, unde vă asemănaţi şi unde va deosebiţi, ce vă aduce împreună şi care este
ingredientul special al familiei sau grupului vostru.

Timpul- un cadou neașteptat. Cum îl folosesc în favoarea mea? Autocunoaștere și dezvoltare
personală | CJRAE Bacău

Cum mă pot face util în familie?
Bifează zilnic activitățile pe care le-ai realizat ca membru al
familiei (ceea ce ai făcut în casă și/sau curte pentru a ajuta familia).

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

am aranjat/am ajutat la aranjarea patului
am pus/am ajutat la pus masa
am strâns/am ajutat la strâns masa
am spălat vasele
am aranjat haine în dulap
am șters praful
am strâns/am ajutat la strâns jucarii
am dus gunoiul
am ajutat la pregătirea mâncării
am udat florile
am măturat/dat cu aspiratorul în casă
am hrănit/ajutat la hrănit animalele
am…………………………………..
am…………………………………..
am…………………………………..

*completează lista cu ce ai mai făcut în fiecare zi.
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Gândește-te zilnic cum te simți că ai făcut activități și notează asta pe un
caiet/carnet 
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Timpul petrecut cu ceilalți. Comunicare și relații interpersonale
Acum îți petreci mai mult timp cu familia ta. De ce să nu faceți și
ceva un pic diferit dacă tot ceva oricum s-a schimbat în rutina ta și a
lor?! Uite niște idei 
Discută, pe rând, cu fiecare membru al familiei tale având ca suport următoarele idei:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Spune ceva pozitiv ce ți s-a întâmplat astăzi.
Spune ceva ce îți place la mine.
Menționează 3 lucruri care îți plac la tine.
Ce îți place la casa noastră?
Care este culoarea ta preferată? De ce?
Dacă ai putea merge acum oriunde în lume, unde ai merge?
Cu cine ai petrece o oră? Ce activitate ați face?
Care este cea mai mare dorință a ta?

Scrie câte una dintre următoarele întrebări/afirmații pe câte un bilețel. Pune-le pe toate într-un
coș/bol. Fiecare membru al familiei va lua câte un bilețel și va răspunde.
1. Care este ziua preferată a săptămânii? De ce?
2. Care este sărbătoarea preferată? De ce?
3. Dacă cineva ți-ar putea îndeplini o dorință care ar fi aceea?
4. Ce ți se pare foarte greu?
5. Ce sport îți place/ți-ar plăcea să practici?
6. Cu ce personaj dintr-o carte sau dintr-un film crezi că semeni?
7. În ce parte a zilei simți că ai cea mai multă energie?
8. Cum ai vrea să îți petreci următoarea zi de naștere?
9. Care este amintirea ta preferată?
10. Ce personalitate/vedetă ai vrea să intâlnești? Ce i-ai spune?

14

Timpul petrecut cu ceilalți. Comunicare și relații interpersonale | CJRAE Bacău

Câteva idei de jocuri
1. ȚOMAPAN
În primul rând să lămurim de unde provine denumirea acestui joc. ȚOMAPAN reprezintă de
fapt alăturarea primelor litere ale cuvintelor Țări, Orașe, Munți, Ape, Plante, Animale, Nume.
Înainte de începerea jocului fiecare jucător își va trece pe foaie cele 7 cuvinte cât și o coloană
suplimentară pentru „Total”. De asemenea se va stabili câte runde va avea jocul (spre exemplu
10 runde).
După ce toată lumea a termina de trasat și completat tabelul o persoană va începe să spună în
gând alfabetul până când jucătorul care urmează după el va spune „stop”. Litera la care s-a oprit
va fi utilizată runda aceasta. Astfel fiecare jucător trebuie să completeze în tabel căte un cuvânt
(țară, oraș, munte, apă, plantă, animal, nume) care începe cu litera respectivă.
Primul care termină spune „stop” moment în care toți jucătorii se vor opri din scris.
Urmează

apoi

calcularea

punctajului

rundei

unde

se

ține

cont

de:

– pentru un răspuns corect la o categorie la care nici un alt jucător nu a reușit să răspundă corect
în

runda

aceasta

se

primesc

20

de

puncte

– pentru un răspuns corect, diferit de al celorlalți jucători se primesc 10 puncte
–

pentru

un

răspuns

corect,

identic

cu

al

altui

jucător

se

primesc

5

punte

– pentru nici un răspuns sau un răspuns greșit nu se primesc puncte
La finalul rundei fiecare jucător își va calcula punctajul și îl va trece în coloana „Total”.
Jocul continuă cu un alt jucător ce va spune în gând alfabetul pentru a fi oprit de cineva și a afla
apoi cu ce literă vor trebui să completeze din nou tabelul. În cazul în care litera la care s-a oprit a
mai fost folosită deja în cadrul altei runde jucătorul va începe din nou să spună alfabetul în gând.
La finalul rundelor se va calcula punctajul total iar jucătorul care a adunat cele mai multe puncte
este declarat câștigător.
2. X ȘI 0
X şi O este un joc foarte simplu pentru care avem nevoie de o hartie si ceva de scris (pix, creion,
etc). Nu este obligatoriu a fi jucat pe hârtie, putem juca X şi O oriunde este posibil sa desenăm
ceva (pe tabla, în nisip, etc).
X şi O este un joc pentru două persoane.
Pe foaie se vor trasa cinci linii pentru a împărţii suprafaţa de joc în 9 căsuţe. Apoi, pe rând,
fiecare jucător va trece într-o căsuţă goală semnul cu care a ales să joace (X sau O).
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Dacă unul din jucători reuşeste să aibe 3 simboluri în linie (orizontală, verticală sau oblică) este
declarat căştigător.
3. FAZAN
Fazan este un joc ce poate fi jucat oriunde atâta timp cât ne putem auzi între noi. Numărul
minim de jucători este de 2. Unul din jucători începe să zică în gând literele alfabetului până
când un alt jucător zice STOP. Când aude cuvântul stop, cu litera alfabetului la care a ajuns,
trebuie să zică un cuvânt. Următorul jucător trebuie să zică apoi un cuvânt care începe cu
ultimele două litere alte cuvântului spus mai înainte.
Runda se încheie atunci când un jucător, atunci când îi este rândul, nu poate găsi nici un cuvânt
(se zice că este închis). Când se încheie runda jucătorul care s-a blocat primeşte o literă din
cuvântul FAZAN iar când adună toate cele 5 litere ale cuvântului este eliminat din joc.
Câştigă jocul ultimul jucător care rămâne în joc.
Câteva reguli:
– la începutul fiecărei runde nici un jucător nu poate fi închis până când toţi jucători apucă să
spună câte un cuvânt. Deci primul jucător care poate fi închis este cel care a început runda,
spunând primul cuvânt.
– nu pot fi folosite nume proprii, verbe, cuvinte străine.
4. CERCULEȚE ȘI CRUCIULIȚE
Cerculeţe şi cruciuliţe este un joc de strategie la care participă doi jucători. Pentru acest joc
este nevoie e o coală de hârtie (preferabil de matematică) şi de câte un pix. Pe cola de hârtie se
va desena o rețea de pătrate cu 36 de câmpuri (6×6) iar apoi, pe rând, fiecare jucător va nota
propriile semnle, respectiv cerculeţe sau cruciuliţe. Juăcătorii pot ocupa, atunci când urmează la
rând, numai un câmp (pătrăţel) liber.
După completarea tuturor câmpurilor cei doi jucători își vor calcula puntajul astfel:
1 semn = 0 puncte
2 semne pe orizontală, verticală sau diagonală = 0 puncte
3 semne pe orizontală, verticală sau diagonală = 2 puncte
4 semne pe orizontală, verticală sau diagonală = 4 puncte
5 semne pe orizontală, verticală sau diagonală = 6 puncte
6 semne pe orizontală, verticală sau diagonală = 8 puncte
Diagonalele sunt considerate nu numai cele două linii principale ci şi cele mai scurte.
Câştigă jucătorul care, la sfârșitul jocului, acumulează cele mai multe puncte.
5. COMPUNEȚI O PROPOZIȚIE
“Compuneţi o propoziţie” este un joc indicat pentru dezvoltarea abilităţilor de exprimare
în propoziţii. ucătorilor li se citesc 5 litere oarecare. Cel care reuşeşte să compună mai repede o
propoziţie din 5 cuvinte, care să înceapă cu literele respective, este declarat câştigător.
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Ordinea cuvintelor trebuie să coincidă cu cea în care au fost dictate literele iar propoziţia trebuie
să aibă sens şi să respecte topica limbii. Primul jucător obţine 3 puncte, al doilea 2 şi al treilea 1
punct.
În continuare se dictează un alt număr de litere. Câştigă jucătorul care totalizează cele mai multe
puncte după un anumit număr de repetări.
Dacă sunt un număr suficienţi de jucători jocul poate fi jucat şi pe echipe.

Jocuri care pot fi cumpărate online
1. Activity Junior
2. Activity Family Classic
3. Dixit Odyssey
4. Twister
5. Jenga
6. Jocul cuvintelor
7. Cine/ce sunt?
8. Bingo
9. 5 secunde
10. Jocul poveștilor
11. Catan
12. Uno
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Am sau nu timp pentru toate? Managementul timpului
Acum că ai aflat puţin despre tine şi obiectivele tale, dar şi că timpul este un ajutor de nădejde, te
invit să înveţi să îl foloseşti cât mai inteligent. Ce ai zice de o mică lecţie de ECONOMIE
INTELIGENTĂ A TIMPULUI?

Ce fac acum când s-a schimbat rutina mea?

 Idei de organizare eficientă a timpului:









Notează care sunt principalele activități pe care le faci zilnic sau săptămânal.
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………...

 Cât timp ai nevoie pentru fiecare activitate? Scrie pe o ciornă cam cât timp
ai nevoie pentru fiecare activitate.
 Ce anume intervine uneori și te oprește sau încetinește atunci când faci ceva
ce ți-ai planificat?
 ……………………………………………………………………………..
 ……………………………………………………………………………..
 ……………………………………………………………………………..
 ……………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………..
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Forme de organizare a timpului tău
Orarul meu zilnic
07:0008:00

13:0014:00

19:0020:00

08:0009:00

14:0015:00

20:0021:00

09:0010:00

15:0016:00

21:0022:00

10:0011:00

16:0017:00

11:0012:00

17:0018:00

12:0013:00

18:0019:00

*Poți modifica intervalul orar așa cum ai nevoie și cum iți este mai ușor 
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Orar săptămânal
Ziua săpămânii

Activități principale/cele mai importante

LUNI

MARȚI

MIERCURI

JOI

VINERI

SÂMBĂTĂ

DUMINICĂ

*scrie pe scurt activitățile importante/principale pe care e posibil să le uiți fără să le
ai notate.
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To Do List (Lista cu lucruri de făcut)

Activitate

Prioritate (1 – 5) (1 – Foarte
important/Foarte urgent, 5 – Deloc
important/Deloc urgent)
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Îți este de folos să…
 programezi cu o zi înainte activitățile pentu ziua următoare
sub formă de orar. Include toate activitățile (lecții, teme,
activități casnice, timp liber).
 planifici și realizezi activitățile mai puțin plăcute înaintea
celor plăcute. La începutul zilei ai mai multă energie,
capacitatea de concentrare este mai ridicată, motivația scade
pe parcurul zilei, și vei vrea să termini activitățile grele pentru
a te bucura de cele plăcute și mai ușoare.
 iei pauze de 10-15 minute la fiecare oră.
 scapi de distractori (telefon, TV).
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Cine îmi fură/încurcă timpul?
Citește cu atenție fiecare întrebare/afirmație și bifează ceea ce ți se
potrivește. Fii sincer cu tine!
Cât de des amâni sau abandonezi să faci alte lucruri importante pentru tine din
cauză că te uiti la TV?
 foarte des
 des
 rar
 foarte rar
Cât de des amâni sau abandonezi să faci alte lucruri importante pentru tine din
cauză că vorbești la telefon?
 foarte des
 des
 rar
 foarte rar
Cât de des amâni sau abandonezi să faci alte lucruri importante pentru tine din
cauză că stai pe Facebook/Instagram/Tiktok/Whatsapp?
 foarte des
 des
 rar
 foarte rar
Cât de des amâni sau abandonezi să faci alte lucruri importante pentru tine din
cauză că te joci pe laptop/tablet/calculator/telefon?
 foarte des
 des
 rar
 foarte rar
23
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Top 3 privind distractorii cei mai puternici din viața ta
Care sunt cele 3 lucruri care te distrag cel mai mult de la activitățile importante ca
lecții, teme, activități în gospodărie?

.....................................................
...................................................

.....................................................
..................................................

Acum că i-ai identificat e util pentru tine să le acorzi timp separat. Include acești 3
distractori (activități), în programul tău zilnic 
24
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Fii foarte atent…

- este important pentru tine să respecți programul pe
care l-ai stabilit.
- bineînțeles că vor apărea activități neplanificate, e
bine să lași loc în orar și pentru acest tip de
activități 
- nu te descuraja dacă nu reușești din primele zile să
respecți TOT. Învață din nereușite 
- notează zilnic sau săptămânal aspectele care nu au
funcționat, vezi ce modificări ar fi necesare,
încearcă să faci unele lucruri diferit, poți inversa
ordinea anumitor activități 
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Valoarea timpului
Despre motivația mea
Citește cu atenție și bifează ce ți se potivește.
Activitatea pentru care am o motivaţie scăzută: ______________________________
Problema La nivel de declanşare a La nivel de direcţionare La nivel de menţinere a La nivel de încheiere a
motivaţională
activităţii
a activităţii
activităţii
activităţii
□ Durează mult până
încep activitatea sau o
tot amân
Componente □ nu au apărut
dezechilibre majore în
cu rol
motivaţional organism care să
justifice începerea
activităţii;

□ M-am hotărât să încep □ Am tendinţa să
activitatea, dar nu mă abandonez activitatea la
pot decide cum să încep cea mai mică dificultate
apărută

□ Nu mă pot hotărî să
întrerup activitatea,
deoarece nu sunt mulţumit
de rezultatele obţinute.

□ nu am convingerea că
pot alege modalităţi
optime de realizare a
activităţii;

□ nu am convingerea că
sunt în stare să închei
activitatea pentru a începe
altceva;

□ nu am convingerea că
mă pot concentra
suficient de mult pentru
a realiza activitatea;

□ trăiesc emoţii negative □ trăiesc emoţii negative □ trăiesc emoţii negative
când trebuie să iau
când trebuie să mă
când mă gândesc că voi
decizii în ceea ce
concentrez şi să mă
încheia activitatea;
priveşte realizarea
mobilizez pentru a
□ nu sunt mulţumit de
activităţii;
realiza activitatea;
rezultate; cred că le-aş
□ nu am convingerea
□ nu cred că am
putea ameliora dacă aş
□ activitatea pe care
că deciziile pe care le abilităţile necesare
continua activitatea;
trebuie să o încep nu
voi lua vor duce la
pentru realizarea
□ mediul de lucru nu mă
corespunde intereselor succesul activităţii;
activităţii;
încurajează să închei ac
mele;
□ nu am convingerea că □ realizarea activităţii
□ nu am convingerea că sunt suficient de bun
presupune prea mult
am abilităţile necesare pentru a lua decizii
efort din partea mea;
pentru a realiza
bune;
□ nu văd niciun
activitatea;
□ nu cred că am
beneficiu pentru a
□ trăiesc emoţii negative abilităţile necesare
continua să realizez acea
când mă gândesc la
pentru realizarea acestei activitate mai mult timp;
activitate;
activităţi;
□mă gândesc că
□ nu am convingerea că □cred că deciziile bune rezultatele vor fi oricum
voi avea succes în
pe care le iau se
slabe;
activitate;
datorează întâmplării, iar
□ mediul de lucru nu mă
deciziile rele mi se
□ mediul de lucru nu mă
mobilizează pentru a
datorează numai mie;
stimulează să încep
continua activitatea.
activitatea.
□ mediul de lucru nu mă
ajută să îmi organizez
activitatea
□ nu văd cum se leagă
activitatea pe care
trebuie să o încep de
scopurile/aspiraţiile
mele;

26

Valoarea timpului | CJRAE Bacău

Verdict – motivat sau nemotivat?
Răspunde pe scurt la următoarele întrebări:
1. Despre ce îmi pasă cel mai mult sau la ce ţin cel mai mult?
2. Cum pot face să se realizeze “lucrurile” la care ţin cel mai mult?
3. Care sunt cele mai importante obiective ale mele?
4. Cum mă voi simți când le îndeplinesc?
5. Ce mă face pe mine să simt cu adevărat recunoştinţă?
6. Pentru ca lucrurile să se întâmple ce pot face chiar în acest moment, acum?
7. Cum aș putea face lucrurile și mai bine?
8. Care este primul pas pe care il fac chiar acum?
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Motivaţia - Intrinseca vs Extrinsecă
Bifează cu un x enunţurile în care te recunoşti.
Motivație intrinsecă= motive din interiorul tău
Motivație extrinsecă= motive din exteriorul tău

MOTIVAŢIA INTRINSECĂ
Ai control asupra învăţării şi iei singur
decizii cu privire la ce, cum, cât şi când
înveţi. AUTONOMIE
Înveţi de plăcere şi pentru că ştii că tot
ceea
ce
înveţi
îţi
este
util.
SEMNIFICAŢIE
Înveţi pentru că vrei să ştii mai multe, iar
toate informaţiile îţi aduc bucurie.
CURIOZITATE
Înveţi de plăcere şi de cele mai multe ori
pentru tine. COMPETENŢĂ

MOTIVAŢIA EXTRINSECĂ
Te temi că vei lua o nota mica si vei fi
certat de profesori sau de către părinţi.
FRICA DE PEDEAPSĂ
Înveţi pentru că vrei să obţii o nota bună, o
recompensă sau afecţiunea părinţilor.
DORINŢA
DE
A
OBTINE
O
RECOMPENSĂ
Înveţi cu frica de a nu lua note mici şi ai în
permanenţă senzaţia de învăţat “din greu”.
FRICA DE EŞEC
Te compari frecvent cu ceilalţi şi vrei să
obtii rezultate mai bune decât ceilalţi.
COMPETIŢIE

Lista superputerilor mele!

5 lucruri care mă fac
fericit






...............
...............
...............
...............
................
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5 lucruri pentru care
sunt recunoscător
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...............
...............
...............
...............
................

5 lucruri care mă
motivează






...............
...............
...............
...............
................

Ce planuri am?
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Jurnal de final

Scrie într-un caiet/notebook/jurnal/o agendă câteva rânduri despre
această perioadă. Ți-ar putea fi de folos următoarele întrebări:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ce am învățat, legat de timp, în perioada aceasta?
Ce mi-a adus acest „mult timp liber”?
În perioada aceasta ce am făcut mai mult decât făceam înainte?
Ce regret că nu am făcut perioada aceasta deși am avut timp?
Ce aș face cu timpul meu dacă aș avea din nou așa de mult?
Ce am făcut cu timpul meu în perioada asta și mă mulțumește?
La ce anume m-am gândit mult în acest timp?
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Timpul este aur
Traducere și adaptare după https://quitpit.com/moral-stories-on-time-management

Aceasta este povestea unui leneș care era prieten cu un rege. Într-o dimineață, leneșul l-a
întrebat pe rege:
- De ce toată lumea spune că nu pot face nimic? Chiar şi atunci când merg să-mi iau un loc de
muncă adecvat, toată lumea mă refuză. Oamenii le-au spus tuturor că nu fac niciodată nicio
muncă la timp.
Atunci, regele a spus:
- Hai să facem o afacere. Înainte de apusul soarelui, vii la palat, ăn încăperea în cae țin tezaurul
meu și aduni cât mai mult aur și pietre prețioase. Tot ce iei va fi al tău.
Bărbatul s-a repezit spre casă la soția sa. El i-a povestit totul. După ce l-a auzit pe soț, soția a
spus:
- Du-te și ia aurul și pietrele acum. Timpul este de aur pentru tine.
Omul leneș i-a spus însă soţiei sale:
- Nu pot pleca acum, dă-mi mai întâi să manânc!
După ce a luat prânzul, a decis să tragă şi un pui de somn, dar în schimb a dormit 2 ore. Apoi,
după-amiaza târziu, a ales câteva pungi și a plecat spre palatul regelui. Afară era foarte cald, aşa
că, s-a așezat sub un copac pentru a se odihni și a sfârșit dormind încă 5 ore. Când a ajuns în
sfârșit la palat, era deja seara târziu, era momentul apusului. Prin urmare, porțile palatului
fuseseră închise înainte să poată ajunge acolo. Acesta a pierdut șansa de aur de a se îmbogăți
doar pentru că el nu știa valoarea timpului.

Morala poveștii: Timpul e prețios. Petreceți-l cu înțelepciune, încetați să-l irosiți cu lucruri
neimportante și nu mai amânați de fiecare data ceva ce aveți de făcut.

31

Valoarea timpului | CJRAE Bacău

Un fragment din viața lui Benjamin Franklin
Traducere și adaptare după https://quitpit.com/moral-stories-on-time-management

Benjamin Franklin a fost președintele S.U.A. Acesta muncea foarte mult, dar oamenii se plângeau
de faptul că nu făcea ba un ba alta, nu avea timp să se întâlnească cu ei ș.a.m.d.
Sătul fiind de situația aceasta, Benjamin F. a început să-și noteze ceea ce făcea și să își observe
comportamentul. Și-a făcut un fel de jurnal unde nota sub formă de listă: lucruri care merită făcute,
lucruri mai puțin importante, lucruri care pot fi amânate. Proceda așa zilnic.
După o săptămână și-a dat seama că înainte de a scrie în jurnal el făcea mai multe dintre sarcinile
care erau mai puțin importante decât altele și dintre cele care puteau fi amânate, și le neglija pe cele foarte
importante.
Morala: În general nu suntem conștienți de faptul că putem amâna sarcinile mai puțin importante
și să ne ocupăm de cele foarte importante și care nu suportă amânare. Astfel nu reușim să ne dăm seama
care sunt prioritățile noastre. Dacă ne propunem să ne organizăm precum a făcut Benjamin F. și această
organizare devine o obișnuință, ne va fi mult mai ușor să gestionăm eficient timpul nostru. Așa vom avea
timp pentru toate. Nu uita că activitatea/munca pe care o faci îți oferă satisfacții!
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