
CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ 

                                                                 Prof. înv. primar MOCAN ELENA- CLAUDIA 

      Şc. Gimn. ,,Avram Iancu”, Turda, jud. Cluj 

 

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, să 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. 

Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi 
instruirea caracterului psiho-social. Familia este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale 
copilului şi de protecţia acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân 
uneori, întipărite pentru toată viaţa în profilul moral-spiritual al acestuia. 

Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. 
Un copil manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi 
lipsesc cei 7 ani de acasă.  

Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va 
apărea acel sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a 
încrederii în propriile sale forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia 
trebuie să încurajeze copilul, să îl îndrume şi să îi arate ce e bine şi ce e rău. Familia este cea care 
oferă copilului primele informaţii despre lumea ce-l înconjoară, primele norme şi reguli de 
conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar trebuinţelor şi dorinţelor sale.  

Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct,  
prin acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de 
membrii familiei. Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi 
învăţare, şi climatul socio-afectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă primul 
model social cu o influenţă hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepţiei lor despre 
viaţă, a modului de comportare şi relaţionare în raport cu diferite norme şi valori sociale.  

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu 
etapa de dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe 
măsura forţelor lui, oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 
În  familie  se  dezvoltă  sprinjinul  de  afirmare  a  idealurilor  tânărului,  dorinţa  sa  de  participare  la  viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 

copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. 

Comunicarea este secretul unei relaţii solide între părinţi şi copii; limitează timpul 
petrecut la televizor sau calculator şi concentrează-te în educaţia lui pe arta conversaţiei! 

Iubeşte-l indiferent de note, de cum arată, de performanţele intelectuale, fizice sau de altă 
natură! Nu glumi pe seama lui, nu îi pune porecle şi spune-i zilnic că îl iubeşti. Demonstrează-i 
acest lucru prin gesturi tandre - sărutări pe frunte, obrăjori, îmbrăţiţări etc. Lasă-l să se bucure de 
copilărie - nu încerca să faci din el un geniu înainte de vreme; permite-i copilului să socializeze, 
să se distreze şi relaxeze, dar mai ales să se joace din plin. 

Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor 
manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers pe care-l creează părinţii.  
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