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TIMPUL LIBER, O PROBLEM ACUT
A SOCIET II CONTEMPORANE

Sonia Ionescu, Eusebiu Ionescu

Cuvinte cheie: timp liber, recreere. Timpul liber
poate reprezenta un avantaj sau un dezavantaj, în func ie
de modul în care este folosit. Majoritatea viciilor ce
desfigureaz i otr vesc civiliza ia noastr î i au originea
în încerc rile oamenilor de a sc pa de plictiseala i
monotonia vie ii lipsite de activitatea creativ . Cheltuim
milioane de dolari în fiecare an pe sisteme de ap rare
na ional , dar ar fi bine s ne amintim c nici o mare
civiliza ie din trecut nu a fost distrus pân nu s-a distrus
singur din interior.
Democra ia a demonstrat c poate supravie ui
unui r zboi. Dac poate supravie ui testului timpului
liber, este o alt problem . Alger prezint pericolul
reprezentat de timpul liber, spunând: "O civiliza ie care
nu î i folose te ra ional timpul liber este într-un pericol
mai mare decât una care nu are timp liber deloc"i.
Problema cu care ne confrunt m a fost întâlnit i
la alte civiliza ii, ce au e uat în rezolvarea ei. Timpul
liber îns , folosit constructiv, a constituit baza pe care s-a
ridicat cultura grecilor, câteva sute de ani mai târziu.
Folosirea sa gre it a însemnat îns factorul principal în
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dec derea Greciei antice. Nici o alt civiliza ie din istoria
omenirii nu a fost capabil s "p streze echilibrul între
timp i bani în mâinile maselor". Oricum, pericolele nu
sunt de neînl turat; consider m c înc avem puterea de a
ne controla destinul. Alger prezint aceast provocare:
"cea mai mare problem cu care ne confrunt m ast zi,
este s cre m o societate ce nu degenereaz prin timpul
liber.
Aceasta se poate realiza numai prin mobilizarea
unor for e care s formeze o cultur care s recunoasc ,
a a cum nici o civiliza ie nu a fost format de la c derea
Romei, c timpul liber este i trebuie s fie în eles ca un
început i un sfâr it; i c valoarea lui se m soar în
ceea ce facem cu el: ne ridic sau ne coboar în marea
lume a spiritului, nu a materiei"ii.
Timpul liber în coal . Oamenii inteligen i au
posibilitatea s înve e din tragediile trecutului i cum s
evite ca acestea s se repete. Dac accept m concep ia c
omul are puterea, cel pu in în parte, s - i controleze
destinul i dac avem încredere în educa ie c poate
influen a vital acesta, importan a colii ca instrument de
dezvoltare a timpului liber în avantaje cu semnifica ii
nem surate, devine imediat evident . Timpul liber
reprezint momentul în care trebuie luate decizii. Selec ia
unei ac iuni sau a alteia depinde în cea mai mare m sur
de un sistem de valori, aprecieri i în elegeri, interese i
capacit i ce sunt în principal promovate prin educa ie.
S abord m problema i din alt punct de vedere:
în timpul liber oamenii fac dac au posibilitatea, ceea ce
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le place; dar mai ales le place s fac lucruri ce le ofer
bun dispozi ie, fericire i satisfac ie. În general,
oamenilor le plac s fac lucrurile pe care le fac bine i
nu le plac s fac ceva ce nu le fac bine. Gradul de
îndemânare în întreprinderea unei ac iuni, reprezint cea
mai mare garan ie a interesului acordat, pl cerea i
dorin a de a participa la aceast activitate. Pu ini oameni
a teapt o ocazie s - i demonstreze totala incapacitate pe
terenurile de tenis sau golf, etc.
Prin urmare, educarea timpului liber reprezint
principala responsabilitate permanent a colii în rela ie
cu recreerea. Într-o ar în care timpul liber exist i
poate fi folosit, nu poate exista o justificare în cazul
e ecului colii în preg tirea tineretului în folosirea
creativ a timpului liber. Iat una din ocaziile cele mai
potrivite pentru a demonstra eficien a sa ca for vital în
eforturile omului de a atinge gradul unei "vie i fericite".
Dac coala vrea s aib succes în dezvoltarea
aptitudinilor pentru loisir i a interesului pentru acesta,
precum i pentru a avea aprecieri pozitive asupra
achizi iilor sale, coala nu trebuie s lase la voia
întâmpl rii misiunea sa, ci trebuie s planifice i s o
vizualizeze cu inteligen a i deliberarea celorlalte scopuri
pe care le urm re te. De aceea, este clar c una din
sarcinile majore ale colii este s ajute elevii i studen ii
s - i g seasc interese pentru tot restul vie ii în art ,
muzic , teatru, meserii, dans, sport i jocuri sau în alte
departamente dorite, inclusiv hobby-uri. Este problema
educa iei cum s fac asta, dar gândirea solu iei va fi
facilitat de profesorii care î i amintesc c oamenii, dac
au ocazia, prefer ca în timpul liber s participe la
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activit i pl cute i satisf c toare; modul în care
profesorii prezint elevilor aceast problem , determin
în mare m sur gradul de interes al acestora pentru
practicarea în mod pl cut a timpului liber. Este pu in
probabil ca tinerilor s le plac activit ile care nu au
pl cut niciodat profesorilor când ace tia au fost tineri.
Ace ti oameni prefer s fac ceea ce fac mai bine.
i din acest motiv, profesorii trebuie s fac tot ce
este posibil s determine elevii i studen ii s ating cel
mai înalt nivel în performan , deoarece aptitudinile
reprezint un factor de baz în luarea de hot râri în elepte
pentru activit ile desf urate în timpul liber. Nu trebuie
tolerat mediocritatea dac este posibil perfec iunea.
Educarea modului de petrecere a timpului liber nu
e ceva ce trebuie ata at educa iei i nici nu trebuie spus
oamenilor ce ar trebui s fac în timpul liber. În principal, trebuie trezite i stimulate facult ile creative i create posibilit ile de exprimare, încât ori de câte ori exist
timp liber, ei s aleag acele activit i care îi satisfac.
Alte sugestii menite s ajute coala s - i îndeplineasc efectiv rolul ca educator:
- alegerea unei comisii care s studieze fiecare
parte din curriculum pentru a determina posibilele
contribu ii la procesul educativ;
- prezentarea de exemplu a literaturii într-un mod
mai pl cut i mai plin de în elesuri în timpul cât elevii
sunt în coal , tocmai pentru a fi atr g toare pentru tot
restul vie ii;
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- stârnirea curiozit ii i a interesului pentru
domeniile de cercetare. Ar putea rezulta un interes, de
exemplu pentru botanic sau zoologie, ce ar putea
r mâne pentru toat via a;
- oferte din partea colii, pentru ca în timpul
recrea iilor, s fie aprofundate aptitudinile i interesele.
Aceste posibilit i pot include i cluburi ce reunesc
interesele comune, particip ri în comun, precum i
p strarea bunurilor ce faciliteaz practicarea acestor
aptitudini. De exemplu, profesorii ar trebui s ia mai des
studen ii i elevii în excursii pe teren, precum i s
stimuleze interesul acestora în s lile de curs prin
invitarea unor personalit i sau lectori.
Responsabilit ile colii în perimetrul recreerii se
pot extinde. coala poate s - i uneasc personalul,
fondurile i facilit ile cu alt agen ie guvernamental
(sau nonguvernamental ) în cazul unei ac iuni comune în
cadrul programului de recreere al comunit ii. Indiferent
de planul de administrare luat în calcul, cl dirile colilor
i terenurile ar trebui s fie disponibile recreerii în cazul
în care este nevoie. Apar in oamenilor i trebuie s fie
folosite de c tre oameni. Pe m sur ce coala î i l rge te
cadrul ofertei serviciilor, cre te num rul aprecierilor ei ce
o identific acum drept centrul vie ii comunit ii i al
bog iei spirituale. Cre te prestigiul ei, cre te influen a ei
i sus inerea ei. Managerii colilor ce au viziunea s vad
coala ca o mare institu ie social , implicat direct în
men inerea unei vie i active, vor primi cu bucurie ocazia
s - i deschid u ile pentru oamenii ce caut bun dispozi ie.
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Importan a recreerii pentru educa ie. Din
nefericire, în parte datorit i spiritului în care am fost
educa i, recreerea nu este acceptat ca parte a vie ii egal
ca importan cu educa ia. Artele recreative sunt pu in
dezvoltate. O parte din vin o au oamenii care sunt
implica i direct în procesul de recreere care nu au reu it
s defineasc , s stabileasc i s cad de acord asupra
valorilor cu adev rat importante i s le fac cunoscute
publicului larg. Activit ile lipsite de importan ce fac
parte din programul lor actual, ar trebui înlocuite cu
experien e de via care s implice mai mult persoanele,
performan ele urmând a fi evaluate în func ie de progresele f cute în direc ia obiectivelor anterior propuse.

Importan a recreerii. Recreerea este definit ca o
activitate social pl cut , la care individul particip de
bun -voie i care îi aduce satisfac ie imediat i de
durat . De fapt, recreerea ar trebui s contribuie la
împlinirea unor dorin e - altfel nu ar aduce satisfac ii - i
s sporeasc rela iile individului.
Oamenii fiind diferi i, ceea ce unii consider
recreere, poate fi pentru al ii mai pu in pl cut. Presupunând c o anumit activitate întrune te toate condi iile,
factorul hot râtor r mâne motiva ia. Dac un individ se
implic pentru c i se pare distractiv s o fac , este
recreere. Dac se supune unei constrângeri exterioare cum ar fi nevoia de bani - este munc . Recreerea aduce
mai mult satisfac ie când este câ tigat prin munc . Iar
munca f r odihn nu conduce decât la extenuare. Astfel,
munca i recreerea, de i sunt antonime, prin natura lor
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sunt complementare. O via
cuprind pe amândou .

normal

trebuie s

le

Un "tot" prin excelen . Rela ia educa ierecreere este foarte strâns . Multe din activit ile predate
la coal ca parte integrant a educa iei ar trebui s fie
incluse în programe de recreere. Nu sunt diferen e de
fond între recreerea prin lectur sau prin voleiul înv at în
coal , iar finalitatea celor dou moduri de petrecere a
timpului liber este în fond acela i. Participarea adul ilor
la activit ile pe care le-au deprins în coal este
influen at de modul în care au fost predate. Profesorii
din coli prefer o abordare formal a subiectelor având
în vedere eluri educa ionale, în timp ce speciali tii pun
accent pe satisfac iile aduse de activit ile recreative.
Elevii pot fi obliga i prin lege s mearg la coal , dar nu
i s se recreeze. Lipsa constrângerilor spore te rolul i
importan a speciali tilor. Ace tia trebuie s realizeze c
distrac ia, de i foarte important , nu e suficient ; trebuie
corelat cu activit i, trebuie s contribuie la bun starea
i îmbog irea vie ii individului, f r a-i diminua
bucuriile. Astfel conceput , recreerea devine educa ie.
Caracteristici ale recreerii care îi m resc
calit ile educative:
- este liber-aleas (individul nu are nevoie de o
motiva ie suplimentar );
- este pl cut , interesant
ar participa;
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- are o mare înc rc tur emo ional
experien din care se înva u or.

i constituie o

Când profesorii î i expun subiectele într-o
modalitate atractiv , educa ia devine recreere. Cu cât
calitatea recreerii i a educa iei este mai înalt , cu atât
distinc ia între ele este mai greu de f cut.
Educa ia i recreerea ar trebui privite ca o sintez
i nu separat. Ambele pot profita din aceasta.
Recreerea trebuie s se debaraseze de trivialitate,
inutilitate; s - i stabileasc eluri i valori pentru individ
i societate, s selecteze activit ile ce corespund acestora. Pe scurt, recreerea trebuie s - i înt reasc caracterul
educativ. Pe de alt parte, educa iei ar trebui s i se
adauge interesul i amuzamentul specifice recreerii.
Mul i educatori trebuie s renun e la ideea c omul poate
fi împ r it în dou - minte i corp - mintea fiind superioar i de o importan vital în dezvoltarea intelectual , în timp ce recreerea este o opera iune relativ nesemnificativ , axat pe corp, amuzament i frivolitate.
Recreerea i educa ia ar trebui s fie indivizibile.
La cel mai înalt nivel ele nu pot fi separate. Grecii au
în eles acest lucru: foloseau pentru distrac ie skole coal . Ei au v zut leg tura recreerii cu educa ia acum
câteva secole în urm .
Descoperirile noastre recente privind posibilit ile
educative ale recreerii i importan a revitaliz rii educa iei
prin recreere, constituie o piatr de hotar în acest
domeniu al activit ii umane.
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NOTE:
i

George W. Alger, Leisure - for What?, The Atlantic Monthly, 135,
April 1952, p.492
ii

Ibidem
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