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"Educaţia este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ceea ce ai învăţat în şcoală". 

Albert Einstein 

 

 
Ce sunt cei 7 ani de acasă ? 

Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în 

diverse forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: 

normele de conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli 

de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei 

copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte 

medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie 

Cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor în prima parte a 

copilăriei. Specialiştii susţin că regulile de comportament şi educaţie oferite în primii 7 ani de viaţă ai 

copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. 

  Educaţia unui copil nu constă numai în a-l învăţa să scrie, citească şi a deveni un bun exemplu 

la şcoală. Educaţia se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică, intelectual-cognitivă 

etc. Cei 7 ani de acasă sunt adesea caracterizaţi prin cât de manierat este copilul în interacţiunile cu ceilalţi. 
 
  Realitatea de zi cu zi a familiilor de astăzi este diferită de cea a generaţiilor anterioare. Părinţii îşi 

petrec din ce în ce mai puţin timp alături de copiii lor, majoritatea confruntându-se cu problema echilibrării 

atribuţiilor din cadrul familiei cu cele de la serviciu. În momentul în care un copil depăşeşte sfera familiei şi 

intră într-o colectivitate, începe o nouă etapă a viţii lui, dar şi a părinţilor. La începerea grădiniţei are loc o 

restructurare a programului zilnic, care cuprinde programe bine delimitate, nu numai din punct de vedere al 

conţinutului activităţilor şi reperelor orare, ci şi privind mediul în care îşi desfăşoară aceste activităţi (o parte 

din zi copilul stă la grădiniţă, iar o altă parte, acasă). Este important ca părinţii să cunoască programul 

copiilor de la grădiniţă, pentru a putea adapta activităţile de acasă astfel încât, să se asigure că există 

coerenţă şi unitate între demersul educativ al grădiniţei şi cel al familiei. Lipsa de informaţie, de comunicare 

între educatoare şi părinţi poate conduce la situaţii în care copilul este supus în familie unui regim de 



suprasolicitare, într-o cursă epuizantă de obţinere de performanţe, sau, dimpotrivă, poate genera cazuri în 

care copilul nu mai este stimulat în dezvoltarea sa de către părinţi, considerându-se că această sarcină este 

exclusiv a grădiniţei. Pentru ca părinţii să se asigure că există echilibrul necesar, trebuie să se informeze, la 

începutul fiecărei săptămâni, ce activităţi se vor desfăşura la grădiniţă, ce materiale vor fi utilizate, ce 

priceperi deprinderi şi cunoştinţe vor fi vizate. Ei pot solicita educatoarei informaţii despre cum decurge o zi 

la grădiniţă, cum sunt organizate activităţile, cum este organizat spaţiul etc. În acest demers se poate implica 

şi educatoarea, prin afişarea programului săptămânal şi iniţierea părinţilor în citirea acestuia. 

Comunicare dintre părinţi şi copii este foarte importantă pentru că ajută la formarea imaginii de sine. 

Copilul trebuie să fie întrebat ce a făcut la grădiniţă, ce i-a plăcut, ce nu i-a plăcut, ce ar fi vrut să facă etc. 

Pentru a-i putea înţelege, este nevoie ca părinţii să-i ajute pe copii să-şi exprime emoţiile fără teamă. În 

situaţia în care nu i se oferă atenţie, începe să bombardeze cu păreri puternice şi afirmaţii emfatice, dând 

impresia că este alintat, sau se închide în sine, refuză să mai comunice, considerând că ceea ce spune nu este 

important, că nu interesează. Ar fi bine ca părinţi să stimuleze copilul să vorbească despre ceea ce îi 

interesează fără a recurge la un „interogatoriu”. De multe ori se întâmplă ca la întrebarea „Ce ai făcut azi la 

grădiniţă?”, răspunsul copilului să fie „Bine!”, după care să refuze să mai comunice pe această temă. În 

astfel de situaţii, pentru a iniţia o discuţie cu el pe această temă, părinţii pot începe prin a povesti ei înşişi 

despre ce au făcut la serviciu, folosind o exprimare clară, adresându-se copilului cu seriozitate, ca unui 

matur, pentru ca acesta să simtă că îl respectă, că au încredere în el. Astfel copilul va învăţa să spună ce 

simte şi să vorbească despre lucrurile pe care le-a făcut. 

Foarte importante pentru copilul preşcolar sunt şi activităţile pe care le vor face în afara  celor de la 

grădiniţă, mai exact în familie, cu membriii familiei şi în contexte diferite de viaţă. Pentru a le fi mai uşor, 

părinţii pot cere sfatul educatoarelor, să-i ajute în conceperea şi alegerea unor activităţi care să fie potrivite 

vârstei copilului şi care să fie o continuare firească a ceea ce s-a învăţat la grădiniţă. Activităţile propuse 

copiilor ţin de imaginaţia, inspiraţia şi priceperea fiecărui părinte, precum şi de interesele şi particularităţile 

individuale şi de vârstă ale copiilor. Părinţii trebuie să le pună la dispoziţie materialele de care au nevoie, să-

i organizeze corespunzător spaţiul, să-i dea posibilitatea să exploreze, să descopere, să se joace în diferite 

spaţii, să interacţioneze cu adulţi şi copii şi, nu în ultimul rând, să ofere prin propriul lor comportament 

modele de urmat. 

 Câteva exemple de activităţi pe care părinţii le pot propune copiilor şi care nu necesită o pregătire 

minuţioasă ar putea fi  în natură:  să alerge, să se joace cu mingea ,„De-a v-aşi ascunselea”, „De-a Baba-

Oarba” etc. - să-i lase să se plimbe desculţi (în condiţii de siguranţă pentru sănătatea lui), să simtă iarba, 



pământul, nisipul, apa etc. - să-i încurajeze să asculte foşnetul frunzelor, ciripitul păsărelelor, şuieratul 

vântului, susurul apelor etc. - să-i implice în culesul frunzelor, fructelor, al florilor, să vorbească despre cum 

se folosesc, despre gustul lor ş.a. ; acasă, să ajute la tot felul de activităţi gospodăreşti, să-şi atribuie diferite 

roluri şi să intre în jocul copilului, să numere tot felul de obiecte ce-i înconjoară etc. Fiecare moment poate 

fi un prilej din care copilul să înveţe, de aceea exemplele pot apărea în orice situaţie. Timpul petrecut în sala 

de aşteptare a cabinetului doctorului, munca în grădină, călătoria cu maşina, cu trenul, cu tramvaiul, 

plimbarea în parc sau joaca de zi cu zi, sunt tot atâtea ocazii de a-i implica pe cei mici în activităţile de 

învăţare. Trebuie doar ca atenţia să fie îndreptată asupra „semnalelor” pe care le trimit copiii, pentru a putea 

profita de „vârsta de aur” a copilăriei, când cei mici sunt curioşi, dornici să înveţe, să descopere lumea. 

La vârsta preşcolară, copilul are nevoie de modele, de identificare cu o persoană foarte apropiată. 

Astfel, el se va identifica cu mama sau cu tata: “Eu semăn cu mama, am ochii ca ea şi sunt frumoasă, aşa 

mi-a spus bunica” ori “Tata e la fel ca mine, suntem puternici amândoi că mâncăm tot ce ne dă mami.” 

Astfel va exista o încercare de concordanţă între imaginea impusă de ceilalţi si cea a cunoaşterii de sine. 

Nu este de-ajuns doar sî ne controlăm limbajul şi comportamentul în faţa copilului, ci şi exprimarea 

diverselor sentimente (furie, dezamăgire, tristeţe, etc), precum şi a dorinţelor şi nevoilor. Bineînţeles că asta 

nu înseamnă că permanent von fi stresaţi de cum vorbim, ne purtăm ori reacţionăm la cei din jur, pentru că 

ne va fi foarte greu şi chiar ne vom simţi obosiţi la un moment dat. Însă va trebui să ne impunem anumite 

restricţii, conduite şi chiar moduri de rezolvare a conflictelor, astfel încât copilul să poată trage învăţăminte 

atât din situaţiile şi întâmplările frumoase din viaţa voastră, cât şi din cele negative. Este nevoie de însuşirea 

responsabilităţii de a fi părinţi, de a fi permanent conştienţi că cel mic ne supraveghează, ne analizează, 

interiorizează ceea ce facem noi, iar mai târziu va exterioriza toate acestea în diverse situaţii şi va 

fi judecat, acceptat ori nu în societate. 

Ce pot învăţa copiii în cei şapte ani? 

- deprinderi de autoservire 

- ordine 

- igienă 

- curăţenie şi exprimarea propriilor nevoi 

- exteriorizarea trăirilor, sentimentelor si emotţilor atât pozitive, cât şi negative 

- bune maniere şi comportament 

- limbaj corect transmis (fără greşeli de pronunţie, topică ori dezacord dintre părtile de vorbire) 

- modul de a relaţiona cu ceilalţi şi de a răspunde la diverse provocări ale mediului înconjurător (este certat 



de cineva, i se ia jucăria de către alt copil, nu primeşte cadoul dorit, este pedepsit pentru diverse fapte, etc) 

- consecvenţă în realizarea unei sarcini 

- concentrare a atenţiei 

- perseverenţă în realizarea unei sarcini 

- alegerea motivelor şi motivaţiilor atunci când vrea să facă ceva. 

             Unele din însuşirile dobândite în această perioadă devin stabile pentru tot restul vieţii:  spiritul de 

competiţie, 

 altruismul, cooperarea, atitudinea pozitivă faţă de diverse sarcini, etc.., altele influenţează dezvoltarea de 

mai târziu – un copil criticat permanent, devalorizat şi pedepsit destul de des se va adapta foarte greu într-un 

grup, va avea tendinţe de a încălca normele ori nu va fi încrezător în forţele proprii. Înainte de a judeca o 

persoană şi de a-i pune o etichetă,  ar trebui să ne gândim ceva mai mult la ceea ce se ascunde în spatele 

unui comportament ori atitudine neacceptată  de către ceilalţi.  

Aşadar, părinţii au o foarte mare influenţă asupra copiilor în primii 7 ani de viaţă, când le transmit 

celor mici propriile valori pe care urmează să le respecte şi ei  odată cu integrarea în societate, acolo unde îşi 

vor asuma alte obiceiuri noi. Este important să le transmitem micuţilor învăţămintele pe care le considerăm 

noi necesare şi care îl vor ajuta să fie un om respectuos şi demn de respect la rândul său, deoarece:  

„Copilăria e o lume aparte; pentru noi, o lume fantastică, ireală, pentru cei care fac parte din ea, 

dimpotrivă, una reală şi plină de armonie.” (Eugen Heroveanu)  
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