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Cei 7 ani de acasă: norme și valori esențiale pentru succesul copilului 

 

Este adevărat că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluși în 

diverse forme educaționale ȋncă de la vȃrste mult mai fragede, rămane ideea de la baza acestei 

expresii: normele de conduită se ȋnvață 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. 

Una dintre marile crize ale zilelor noastre este lipsa de modele vii. Tinerii simt nevoia să 

imite, să copieze anumite gesturi şi atitudini. Dar, din nefericire, modelele pe care le imită 

tinerii de astăzi sunt exemple de rătăcire şi de deviere de la viaţa cuviincioasă. 

Nu ar fi nimic rău să aibă ca model un actor sau un cântăreţ care duce o viaţă curată, 

care are un mesaj bun, folositor pentru oameni. Dar aproape toate modelele tinerilor sunt 

oameni plini de patimi, plini de vicii. 

Necesitatea educării tinerei generații pentru a face față exigențelor societății, ne obligă să 

urmărim în formarea copiilor noştri nu numai achiziţia de cunoştinţe, priceperi, deprinderi, ci şi 

insușirea unui comportament adecvat, în aşa fel încât să facă faţă cerinţelor societăţii. 

Nu trebuie să uităm în formarea generaţiilor viitoare şi de buna-cuviinţă şi de politeţea 

sufletului omenesc. Modelarea şi stimularea comportamentului copilului se referă, de fapt, la 

pătrunderea în structurile etice ale bunelor purtări şi nu la gesturile “de faţadă” care nu vor decât 

să facă impresie, nefiind motivate de o convingere interioară. 

Ce înseamnă să fii om de omenie? Dar să fii punctual? Cum ne păstrăm prietenii? Dar cum 

îi recunoaştem? Ce înseamnă să spui adevărul? Ştii să fii recunoscător? Dar să porţi o 

conversaţie plăcută? Ştii să zâmbeşti? Ai înţeles vreodată cu adevărat tainele expresiei “vorba 

dulce mult aduce” ? 

Iată câteva întrebări care ne pot ajuta să-i facem pe copii să se cunoască mai bine şi să 

reflecte asupra fondului moral al relaţiilor umane. 
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“Cei şapte ani de-acasă” care, în prezent , au devenit “ cei şase ani de-acasă” sunt din ce 

în ce mai goi, mai lipsiţi de sens, o expresie învechită şi demodată. Părinţii, încărcaţi de grijile 

zilnice, au uitat cât de mult te bucurai când auzeai spunându-se : “Ce copil politicos! Se vede că 

are cei şapte ani de-acasă!” 

De câţiva ani se observă o nepăsare şi o lipsă de griji faţă de purtarea copiilor care, în mare 

măsură, este oglinda primilor ani petrecuţi în familie. În ziua de astăzi, expresia a dispărut din uz, 

iar tupeul a luat locul curajului, obrăznicia se confundă cu isteţimea, iar răsfăţul cu dragostea. 

Nu este de mirare că întâlnim din ce în ce mai puţini copii politicoşi şi bine crescuţi. 

Disciplina bunei convieţuiri lipseşte sau mai bine zis a dispărut şi din ce în ce mai mulţi 

tineri au rămas corigenţi la această materie şi nu ştiu să trăiască decent, frumos şi demn printre 

oameni. Politeţea, buna-cuviinţă şi bunele maniere sunt “lucruri” care se învaţă. Primele reguli 

de politeţe le învăţăm de la părinţi şi bunici, apoi la grădiniţă şi abia apoi la şcoală. 

Fiecare copil este bine să ştie că, dacă este politicos şi are  conduită frumoasă cu cei din jur, 

ceilalţi  vor fi, la rândul lor, politicoşi cu ei. 

Este bine de ştiut că a avea “cei şapte ani de-acasă” înseamnă a ne comporta respectuos şi 

cu bună-cuviinţă pe tot parcursul zilei, a avea maniere frumoase în orice situaţie, cu toată lumea: 

cu părinţii, fraţii, prietenii, colegii, vecinii, cu profesorii etc. 

De aceea, părinţii, bunicii, învăţătorii şi chiar profesorii, nu trebuie să uite că este necesar 

să-i înveţe pe copii ( oriunde şi oricând ) următoarele: Cum, când şi pe cine salutăm?, Cum ne 

comportăm acasă, la şcoală, la cinematograf, în vizită?, Care este atitudinea care trebuie adoptată 

la masă?, Cum, când şi de ce oferim cadouri?, Ce şi cât vorbim?, Cum şi când să fim 

recunoscători?, Când să zâmbim?, Cum ne ajutăm prietenii? etc. 

Dacă fiecare dintre noi nu ne-am mai pune întrebarea “ cine-i de vină pentru comportarea 

tinerilor de astăzi?”, ci am încerca să răspundem luând atitudine şi lăsând indolenţa de o parte, 

am deveni adevăraţi formatori de oameni, de caractere şi personalităţi. 

Nu este corect să dăm vina pe alţii. Să nu acuzăm părinţii care nu se ocupă de educaţia 

copiilor lor, pentru că, la rândul nostru, şi noi suntem părinţi. Să nu acuzăm nici dascălii care nu 

ştiu să-şi stăpânească elevii, pentru că şi noi poate ne-am numărat odată printre aceştia. 

Să ne amintim în orice moment că nemulţumirile noastre pot fi schimbate prin contribuţia 

noastră, a tuturor: părinţi, bunici, învăţători, profesori. Noi toţi, cu dragoste şi stăruinţă, putem 

să-i redăm sensul expresiei “cei şapte ani de-acasă”. 


