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Medicul de familie, educa¡ia
universitarå ¿i factorul timp
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REZUMAT
Medicul de familie, pentru a fi un bun practician, trebuie så aibå o bunå pregåtire universitarå ¿i

postuniversitarå. Educa¡ia universitarå în calitate de proiect, dar ¿i de fenomen real, se raporteazå la coordonatele
temporale ¿i implicå o curgere temporalå, o anumitå succesiune în timp.

Timpul are douå dimensiuni: o dimensiune obiectivå („este o calitate aprioricå“ – Kant) ¿i o dimensiune
subiectivå (relativå, fluidå).Timpul constituie o unitate între continuitate ¿i discontinuitate (C. Cuco¿). Timpul
este o variabilå importantå a învå¡årii. Timpul este resurså educativå. Timpul: este o valoare în sine, nimeni
nu-¿i permite så-l piardå. Dacå un om nu are timp, înseamnå cå îl folose¿te la maximum, deci el este aducåtor
de foloase: timpul este finit, este necesarå ra¡ionalizarea, deoarece societatea de azi este a urgen¡elor.

La Universitate ar trebui så gestionåm ¿i så organizåm timpul studentului. Strategiile profesorului sunt
urmåtoarele: så vizeze categoriile de performan¡å în func¡ie de decupajul temporalitå¡ii zilei de muncå, al
såptåmânii sau al anului universitar; så con¿tientizeze propriile curbe de efort pentru a respecta ritmicitatea
biopsihologicå proprie; performan¡ele sunt variabile cu mediul sociocultural al studen¡ilor. Educa¡ia permanentå
este datå de raportul socio-educativ cu timpul. „Så nu existe timp „gol“, nefolosit“. Timpul så devinå creator.

Timpul universitar este un instrument de ordine ¿i randament. Rezultatele în timp trebuie så conducå la
rentabilitate, rezultate în concuren¡å, impun germenele vitezei ¿i efemeritå¡ii (C.Cuco¿). Ordinea universitarå/
¿colarå ¿i timpul „este poarta de intrare în timpul social, în istorie, care duce la un om autonom ¿i responsabil
de sine ¿i de timpul såu.

 Medicul de familie trebuie så aibå posibilitatea unei integråri europene, ceea ce impune alåturi de påstrarea
identitå¡ii ¿i valorilor noastre specifice o bunå pregåtire universitarå ¿i postuniversitarå, o informa¡ie corectå
¿i o practicå adecvatå. 
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INTRODUCERE

M edicul de familie, pentru a fi un
bun practician trebuie så aibå o
bunå pregåtire universitarå ¿i
postuniversitarå. Educa¡ia uni-
versitarå în calitate de proiect,

dar ¿i de fenomen real, se raporteazå la coordo-
natele temporale ¿i implicå o curgere temporalå,
o anumitå succesiune în timp.

Educa¡ia se raporteazå la coordonatele facto-
rului timp ¿i implicå o anumitå succesiune.

Educa¡ia este un fenomen de readucere în pre-
zent a unui mare capital, care este cultura omenirii
¿i care astfel este o actualizare a memoriei. Edu-

ca¡ia ¿i factorul timp înseamnå gestionarea unor
surse date cu pricepere ¿i inteligen¡å. Factorul
timp, periodicitatea, stadialitatea trebuie consi-
deratå în procesul educa¡ional.

Timpul are dimensiuni variate ale existen¡ei
noastre, iar acesta se schimbå permanent, dupå
aspectele filozofice, sociologice, ideologice, cultu-
rale, economice din care este privit ¿i nu are li-
mite. „Timpul este rela¡ia sa cu infinitul“ (Levinas).
Existå timp formal ¿i timp informal (Hall), fiind
dimensiuni diferite.

Timpul formal este timpul obiectiv, fizic, ca-
lendaristic, astronomic, este acela care precede
existen¡a.
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Timpul informal este acela apropiat ¿i resim¡it
de un subiect, în diferite contexte existen¡iale.

Timpul se caracterizeazå prin scheme ¿i note
ale celor douå aspecte: formal ¿i informal.

Timpul formal este cel compus din zi, noapte,
zilele såptåmânii, zilele lunilor ¿i anilor. O zi începe
la miezul nop¡ii.

Timpul informal are ca început de zi timpul
în care ne trezeam, iar segmentarea zilei este datå
de evenimente semnificative: mic dejun, prânz,
cinå.

Anul ¿colar nu este suprapus celui calen-
daristic, iar anul liturgic, cre¿tin, nu este suprapus
anului astronomic.

Trecerea timpului este datå de cantitatea
activitå¡ilor derulate într-un interval cronologic.

Timpul trece repede pentru acela care face
ceva ¿i trece încet sau se opre¿te pentru acela
care nu face nimic.

Vârsta influen¡eazå percep¡ia timpului: un
copil sau tânår are un an care nu se mai terminå,
pe când pentru un båtrân trece prea repede.
Existå atâtea „timpuri“ câte persoane existå pe
påmânt. 

Tipurile de timp sunt numeroase (Hall): tim-
pul sacru, timpul profan, timpul metafizic,
biologic, fizic, timpul ceasurilor.

Modalitå¡ile principale ale timpului sunt: 1.
bipartit: simultan/succesiv; 2. tripartit: trecut/
prezent/viitor. Timpul bipartit mai poate fi: 1.
circular, în spiralå, 2. linear – al ireversibilitå¡ii.

Ambivalen¡a timpului înseamnå schimbare
¿i permanen¡å, prezen¡å ¿i absen¡å, via¡å ¿i
moarte (Boutinet).

Limbajul este acela prin care se realizeazå
perceperea, semnifica¡ia ¿i constientizarea
timpului.

Cuvântul surprinde trecutul ¿i prezentul,
memoria ¿i speran¡a (Cuco¿ C.). Cuvântul este o
intersec¡ie între trecut ¿i prezent, între memorie
¿i speran¡å, rezumå trecutul ¿i deschide viitorul.

Comunicarea didacticå, educa¡ionalå, în-
seamnå un proces circular care se înscrie într-un
timp cronologic. Timpul comunicårii, al rostirii
este important, deci trebuie luat în aten¡ie ¿i
factorul timp lingvistic.

Din punct de vedere psihologic percep¡ia
lumii înconjuråtoare se face ¿i prin intermediul
timpului.

Omul are un timp biologic alåturi de cel
psihologic, constituit prin memoria schimbårilor
tråite ¿i a celor care vor veni.

Factorul timp este o formå de rela¡ie de la
evenimentul static la cel evolutiv. Factorul timp
este o interferen¡å între fizic ¿i ra¡ional, între

obiectiv ¿i subiectiv, constituind o arhitectonicå bo-
gatå, în care trecutul, prezentul ¿i viitorul sunt orga-
nizate, coordonate.

Tipurile de timp ar putea fi imaginate pe o
hartå (dupå Hall).

Învå¡area cadrelor factorului timp ¿i reprezen-
tarea acestuia înseamnå perceperea prezentului,
rememorarea trecutului ¿i raportarea la viitor.

Tânårul va fi învå¡at så perceapå ¿i så accepte
prezentul ¿i så vadå viitorul, pentru cå îl percepe
în mod diferit fa¡å de o persoanå de altå vârstå.

Oamenii adul¡i au tipologii diferite de a vedea
viitorul. Sunt fatali¿ti, prevåzåtori, continuiti¿ti,
etapi¿ti, posibili¿ti.

Aten¡ia, vigilen¡a, memorizarea înseamnå
ritmuri specifice la care pregåtirea didacticå trebuie
så se acorde, fiind ritmuri biologice care au rezerve
de energie pe care pedagogul trebuie så aibå
måiestria de a le folosi ¿i nu de a le pierde.

Factorul timp este o variabilå importantå a
învå¡årii, iar procesele didactice ¿i procesele de
evaluare trebuie så se raporteze la acesta.

Modul de structurare a timpului este impor-
tant.

Structura temporalå înseamnå respectarea de
ore, programe, planificåri.

Oamenii î¿i utilizeazå în mod diferit timpul
pentru a-¿i întåri sau conserva for¡ele, prestigiul,
pentru acumularea de cuno¿tin¡e, pentru inser¡ia
în societate.

Este necesarå o armonizare a timpurilor indivi-
duale pentru a ob¡ine o cooperare ¿i eficien¡å la
nivelul colectivitå¡ii.

Timpul social este important pentru timpul
educa¡ional. Timpul social este multiplu, modi-
ficabil dupå valori, norme ¿i semnifica¡ii ¿i dupå
scheme temporale.

Timpul este ca un drum unidirec¡ional pe care
îl câ¿tigåm sau pierdem.

Dispunem de timp ca o expresie a libertå¡ii
care nu se poate exercita decât în timp. Timpul
este måsurat, cronometrat, sincronizând activitå¡ile
umane, creând o temporalitate socialå. Timpul
social înseamnå deci o regularizare a evenimen-
telor ¿i activitå¡ilor de la nivelul societå¡ii, ca o mizå
a existen¡ei concrete care så impunå rentabilizarea
sa într-o unitate de timp.

Timpul social stabile¿te puncte de reper
comune la nivelul unei comunitå¡i. Aceasta face
ca timpul individual så se subordoneze timpului
social.

Timpul a devenit o resurså importantå în soci-
etatea actualå. Este necesarå o eticå, o deonto-
logie a timpului care trebuie învå¡atå cât mai
devreme.
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Timpul devine o bogå¡ie importantå a omului.
Via¡a devine o chestiune de timp care se transfor-
må într-un bun rar ¿i scump, bogå¡ie care nu
poate fi cumpåratå.

Timpul, deci, ca ¿i via¡a, nu poate fi stocat,
acumulat, mårit sau dilatat, este via¡a înså¿i.

Organizarea timpului este deci foarte impor-
tantå.

Profesorul are rol de organizator al ac¡iunilor
educative de planificare, de gestionare a timpului
studen¡ilor såi. Dacå profesorul are experien¡å,
culturå pedagogicå ¿i de manager, va alege metode
de câ¿tigare a timpului, de dozare a efortului
pentru câ¿tigarea de cåtre studen¡i a unor no¡iuni
cât mai bogate ¿i de motivare ¿i stimulare a în-
vå¡årii.

Profesorul va organiza timpul prin organizarea
sistemului de învå¡åmânt: an universitar, såptå-
mânå universitarå, zi universitarå.

 Va ¿ti så conducå la o interac¡iune a timpului
de instruire formalå cu timpul de valorificare a
proceselor intelectuale în raport cu ritmul de învå-
¡are adoptat, cu organizarea timpului de învå¡are
în raport cu timpul zilnic disponibil, alåturi de
respectarea timpului biologic, medical. Va aprecia
performan¡ele învå¡årii la o anumitå orå fa¡å de
altele. În general, va gestiona timpul studentului
care este „cheia de boltå“ a praxisului educa¡ional
(Iorta).

Studentul va fi orientat så-¿i gestioneze eficient
timpul.

Seneca: „O parte din timp este furat, sau, dacå
nu, pare så treacå neobservat“.

Hora¡iu: „Så fim învå¡a¡i så devenim întelep¡i,
dar så ¿tim så ne fructificåm via¡a, så ne tråim
clipa“.

Timpul este rezultatul unor practici sociale de-
terminate; activitate:

1. economicå,
2. culturalå,
3. educa¡ionalå,
4. politicå.
Distribuirea timpului universitar condi¡ioneazå

eficacitatea actului didactic, fie cå este raportat la
o orå, o såptåmânå sau un an.

Macrotimpul educativ impune o planificare
a spa¡iilor de timp.

Stuctura anului ¿i såptåmânii universitare este
importantå. Pentru aceasta sunt necesare:

1. divizarea materiei didactice raportabile la
unitatea de timp;

2. alternarea activitå¡ilor intelectuale cu cele
tehnologice, psiho-fizice, practice;

3. cadrul de planificare riguros;

4. valorificarea resurselor pedagogice: profe-
sori pregåti¡i, computer, televizor, video.

Concomitent:
1. permiterea dezvoltårii individuale,
2. evitarea generårii oboselii,
3. stimularea curiozitå¡ii ¿i vigilen¡ei,
4. crearea apeten¡ei de informare.
Trei unitå¡i de timp trebuie redefinite: zi,

såptåmânå, an universitar (Delage).
Microtimpul educativ necesitå exploatarea

timpului: 1. difuz, 2. individual, rela¡ional.
Pe timpul a 1-2 ore de predare se instituie o

rela¡ie pedagogicå bazatå pe posibilitatea ¿i
necesitatea perfec¡ionårii fiin¡ei umane, de a
acumula cât mai multe no¡iuni într-un anumit
spa¡iu de timp.

Timpul liber este timpul de pauzå dupå
timpul de muncå care este „ansamblul de ac¡iuni
¿i activitå¡i umane coordonate pentru a produce
sau a contribui la producerea a ceea ce este util
omului“.

Timpul liber este abandonul muncii într-un
timp dat.

Formele timpului liber (dupå Pronovost) sunt:
1. la nivelul vie¡ii zilnice;
2. la nivelul såptåmânii;
3. la nivelul anului.
Timpul în sine înseamnå cå o persoanå dis-

pune de propriul timp, fårå nici o constrângere
exterioarå, pentru plåcerea ¿i satisfac¡ia indivi-
dului.

A avea, a dispune de timpul personal, în-
seamnå o treaptå supremå în dobândirea auto-
nomiei.

Managementul timpului universitar în-
seamnå modalitatea de organizare care så ¡inå
seama de factorul timp pentru a-l regulariza.

Timpul fiind o importantå resurså manage-
rialå, managementul acestuia implicå o optimi-
zare a proiectårii ¿i planificårii activitå¡ilor de
conducere ¿i are ca etape stabilirea obiectivelor,
etapizarea activitå¡ilor la nivelul zilei de învå¡å-
mânt universitar ¿i calibrarea ac¡iunilor concrete.

Planificarea timpului trebuie så se facå efici-
ent ¿i så parcurgå urmåtoarele etape: stabilirea
obiectivelor pe un numår de domenii de interes,
planificarea activitå¡ilor specifice pe: durata plani-
ficatå, såptåmânal, zilnic; stabilirea prioritå¡ilor
pentru îndeplinirea sarcinilor într-o succesiune
logicå, stabilirea de date precise la care så se
efectueze evaluarea.

Organizarea timpului se poate face pe baza
unor norme stabilite (exemplu dupå Hall ¿i Old-
royd): fixa¡i-vå un program zilnic riguros; rezolva¡i
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problemele dificile în orele în care sunte¡i în for-
må maximå; fixa¡i-vå termene pentru toate sarci-
nile; nu amâna¡i sarcinile ce vi se par neplåcute;
rezolva¡i-le pe cele importante în primul rând;
analiza¡i cauzele întreruperilor ¿i elimina¡i-le;
fixa¡i-vå ore la care nu pute¡i fi deranjat; îndepli-
ni¡i sarcinile pe rând; fi¡i conci¿i, nu divaga¡i;
strânge¡i-vå ideile într-un singur loc pentru a
putea folosi ideile bune; daca a¡i abordat o pro-
blemå, finaliza¡i-o; date fixe la ¿edin¡e; învå¡a¡i
så spune¡i NU pentru a ¿ti a fi selectiv; verifi-
ca¡i-vå periodic timpul folosit; nu vå lua¡i de lucru
acaså.

Cronoformarea medicului de familie, ca ¿i
a studentului, este necesarå. Existå o ritmicitate
în ce prive¿te activitatea nervoaså ¿i a stårii de
vigilen¡å. Orice individ are urmåtoarele ritmuri
biologice: ritmuri cardiace – cu ciclicitate de 24
de ore; ritmuri ultradiene – cu o ciclicitate de
90-120 minute; ritmuri infradiene cu ciclicitate
såptåmânalå, lunarå, trimestrialå, anualå.

Un medic trebuie så se pregåteascå perma-
nent, deoarece „Antrenamentul påstrat la nivelul
pregåtirii intelectuale“ (K. I. Robins) conduce la
capacitatea de men¡inere a capacitå¡ii intelectuale
¿i constituie un argument în plus pentru existen¡a
¿i dezvoltarea formårii continue în folosul longe-
vitå¡ii vie¡ii active umane.

Dinamica unei societå¡i la sfâr¿itul Mileniului
al III-lea cere integrarea adul¡ilor în activitå¡i de
formare continuå care sunt perfect realizabile.
Scurtarea procesului de învå¡åmânt medical Uni-
versitar ¿i Postuniversitar se poate face prin intro-
ducerea modelelor de structurå de formare mo-
dularå, a sistemelor de credite transferabile ¿i a
creditelor comune a douå domenii de speciali-
zare: ini¡ialå ¿i ulterioarå.

Educa¡ia permanentå, în medicinå ca ¿i în alte
specialitå¡i, constituie o necesitate a societå¡ii con-
temporane. Societatea modernå solicitå o perfec-
¡ionare profesionalå permanentå ¿i impune ¿i
necesitatea creårii motiva¡iei pentru elaborarea
¿i realizarea fundamentelor pentru valorile vie¡ii,
cunoa¿terea sensului educa¡iei permanente valo-
rice ¿i ac¡ionale.

Cronopedagogia trebuie så foloseascå aceste
no¡iuni pentru ca no¡iunile de învå¡are så se
calchieze perfect pe ritmurile biologice pentru
cre¿terea performan¡elor.

Ritmicitatea se instaleazå progresiv, cu vârsta.
Momentele critice zilnice sunt sincrone, ca ¿i cele
såptåmânale.

Armonizarea ritmurilor endogene cu cele exo-
gene trebuie så o efectueze cronopedagogia.

Profesorul trebuie så dozeze cuno¿tin¡ele în
raport cu aceste date ¿i ritmuri crono-biologice.

Modularea ¿i mobilitatea timpilor de învå¡are
va duce la eficientizare ¿i poten¡area valen¡elor
formative. Dacå se poate, se va realiza ¿i individua-
lizarea.

Educa¡ia permanentå este necesarå.
Comenius spunea cå: „pentru fiecare om,

via¡a sa este o ¿coalå, o legåturå pânå la mormânt“.
Educa¡ia conduce la pregåtirea for¡ei de mun-

cå, ea trebuie så fie anticipativå ¿i prospectivå.
„Învå¡area trebuie så încorporeze mijloacele

prin care se va putea perpetua, råmânând de-a
lungul anilor eficientå ¿i beneficå“ (Vaideanu).

Educa¡ia permanentå este o preocupare pen-
tru orice tip de organizare serioaså ¿i este o preo-
cupare serioaså. Este o formå eficientå de a aduce
învå¡area cât mai aproape de via¡å.

Timpul educa¡ional ca timp institu¡ional este
o ipostazå de timp macrosocial.

Planul de carierå al unui individ este direc¡ionat
de universitatea din care face parte, dar ¿i de pre-
gåtirea ulterioarå ¿i permanentå a absoventului,
recte medicului de familie.

Proiectul de carierå este cea în care se gestio-
neazå timpul individual ¿i în care rolul profesorului
este important. Dar aceasta este proiectatå de so-
cietatea din care face parte, conform unui plan
de viitor al acesteia.

Individul: î¿i pune la dispozi¡ie timpul sau
timpului institu¡ional, universitar, scopurile sunt
unite, se trece de la un model rigid la unul flexibil,
gestionarea timpului („al nostru, nu al meu“). 

În concluzie, educa¡ia universitarå, cum noteazå C. Cuco¿,
va conduce la o împlinire spiritualå a fiin¡ei, la o cuprindere
a sensurilor ¿i rostului ¿i la o modalitate de a descoperi timpul
real, de a tråi via¡a ¿i timpul såu pentru a deveni autonom.

Medicul de familie trebuie så aibå posibilitatea unei
integråri europene, ceea ce impune, alåturi de påstrarea
identitå¡ii ¿i valorilor noastre specifice, o bunå pregåtire
universitarå ¿i postuniversitarå, o informa¡ie corectå ¿i o
practicå adecvatå, prin folosirea eficientå a timpului universitar.
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